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ΡΒΟΙΙΕΒΟΟΜΕ ΝΑ. 

Οκν». 1-- 11. Ῥμδάο, ἀϊβοῖρυ]αβ ϑοογαίβ, αἱ ροβίθα βομο]ς ἘΠΙδοΘ δαοίοτι 

οχϑελοί, ἘσΠθουαῖὶ ῬΆ]]αβῖο, αυἱ δ 'ρ586 ἕαϊι Βϑοογδίϊος ἀἸ ΒΟ 1:8 Δ] ΠγΠ 118, ἴπ μος 
Ἰἶδτο πιαριϑίτὶ οδιΐαπι ἰΐὰ παιγαΐῖ, αὐ αὐ 1110 οχίγθιηο νἱΐθ ἀ16 συχτα ἃμπη1015, αυΐ 

Θαπι πιουϊθηΐθμι υἱάθγιηῖ, οο]]Ἱοοαίΐα8 δἰ, οὖ αποπιοάο 6ὺ ἰθιηροῖθ 856 βϑϑβουί, 

Θρτορία οὐστὰ Βα] 1οἰταΐθ δῖα ρἰθίαίθ θχροηαΐῖ. (ὐοηνθηΐββθ δαΐθτη ἀϊοϊΐ ρ]υτὶ- 

τὴ05 ϑοούδίβ [ατη τ 8 δὲ ΔΙΏΪΟΟΒ ἴῃ Ουδίοαϊα, ἴπ αυᾶ νἱποα] 8 σἀρίυβ ἔασι, 

ααστα 8115 ἀἰθθαβ, ἰυτα 60 αἷθ, αὰο οἱ σϑηθηῦμῃ Παυτίθπάαπι ἔμθυϊί, τηθ]ῖο 

τη8η6. Αὐυάῖβθθα. δηΐϊπὶ 'ρ805 ῥιη16 6]05 (161, 40 βδοτᾶ ὩᾶνῚ8 6 610 ᾿πϑιι δ 

τε ϊββϑθῖ, ΘΟΟσδΓ ΤοσΘπμά τὰ ἴοσθ. [ΙἴΔ4186 ΡΟ] 6)]05 161, αὰ0 Ὡϑν18 τϑνεῖβᾶ 

δρβϑϑί, ΟΠΊΠΘΒ αἷῦ ΒῈ ἰρϑαῖῃ ἀϊ]αου]απὶ δα ουδίοαϊατη ΘΟ, ν θη 8886. Θυύτη Ἰρίίαγ, 

ἱπααϊξ, δ σαγοΘγθτη ΘΟ ΘββΙΒΒΘΙΊΙ15, 8 100 Ὑ, ατιὶ ἔΟΥΘΒ ἈΡΘΥΪΓΘ βο]θθαΐ, π05 8]1Ίηὰ8π- 

ἘΒΡΟΙ [ῸΤῚ8. ΠΟΠΙΠΊΟΓΆΙΙ 1551, αἀὰ πὶ πΠ ΘΟ ΠῚ σδρΙζ8 165. παπο ᾿ρϑυπι ϑοογδίθμη 

σπου 8. ΠΡ γασθπί αἰαὰθ Ὠσπίϊτοπί ΠΟάΙ8 ἰρ81 τπουϊθπάμτη ἴοστθΌ ῬδΏ]]Ο ροβί 

ΤΕΥΘΙβὰ8 ΠΟ5 ἱπίγουη δὶ. [Ιηρτθαϊοπίοβ δαΐθπι ἴῃ ουϑίοαϊαπι ϑοοταίοτι ἀθρυθμθπαϊ- 
Τηὰ8 πηοᾶο ΕΣ ν᾽ πο 15 βοϊαΐστη, ἃίαπι6 ΧΑΠίΒΙΡ ρθη, 6]15 ἀχότθῦ), οὰπὰ ᾿πίδηξθ ΡΤῸΡ6 

δὰσα οοηϑιἀδηΐθπι. ας ὉὉ1 Π05 σοπβροχὶί, αὐ βοϊθηΐ τη] τσ α]ς8, τη α]ίαπη Ἰδοτίτηδῖδ 

6ϑέ γεμϑιηθπίθσαμθ 6]υ]ανῖῖ, Ταμῃ νθῖοὸ ϑιοογαίεβ ῥ᾽ ὁ νυ]ία ΟΥὐἹίοπθιι ᾿πέπθῃ8 

τορανἱΐ, αὐ 8|14015 Θατῃ ἀοταυτα δυάασογοθί, 1ἃ χαρά ἐδοοσαηΐ ΟΠ ίοπἶβ ρΘα]βθαα. 

ΝΝΟΒ ομῆποβ δυαίθπι 60 ἀ16 τηϊτιῆσα δῆδοιὶ θσᾶπηιβ, ααὰπι τηϊχίιι8 αυϊάδπη ἐπ] 5{{{18 
δἴαυθ σαυαϊο ΒΘ η508 ΔΠΙΠΊΟΒ ΠΟΒίΤΟβ οαρίοβ ἰθῃηθυθί: ποᾶο θῃΐτα {γᾶ  α}]]1αΐθτα 

ΜΠ αν αἰθτηαθ ϑοογδίϊβ Δα γα τ. αγ, αὐ ΟὈ νἸΒΟΘΙΘΙΠῸΙ ὈΓΦβθπεὶβ οδΙ δτηϊίδτ5 - 

ταρᾶο οᾶϑι5 στανιίαίθ ἀθνιοῖ ᾿πβίαπίθιπι δηηϊοὶ βοτίθτη ἀθρ]οσαῦθδμπηβ. ϑοοτδίεβ 

ΤΘΙῸ ΘἸΡῸΠΒ 56. ἴῃ ᾿θοίυ]ο εἱ οὐὺβ {π|σᾶπη5, ἀποα νἱποῦϊα δηΐθα σοι ργθββὶβ- 

βϑῃΐ, αυδίῃ τηΐτὰ δϑί, ἱπααϊΐ, 11ἃ σοη)]ποῖῖο, 40:8 ᾿ηΐου υοϊμρέαξοηι αἴααθ ἀοίογοηι 

ἐπίοτοθαϊτ., Ναχ απππὶ 5111] οἱ ἀπὰ Δ46 556 ΠῸῃ βοϊθδηΐ, ἰπηθη ἃ] ἰθταΐγο σθἀθηΐα 

ΔΙίθσατη Δ᾽ ἰθυϊὰβ σοπίϊηαο ἰοοὰπὶ οοοαραί. Ηος 5] δηϊπιαάνθγ ββού ϑοραβ, ΘῸΤὴ 
οτδᾶο ξαθυϊαπι ἴα1556 σοτηροβιζυχατη, 48 1Π|τ ἀο]οτβ οἱ νοϊαρίδοβ ν οἰ ββι 116 ΠῚ 

1Ππβίχαζοῖ. Τύυχα νοτὸ Οθθ65, ορρογίμπθ, ἱπαυΐϊἕ, ΤΩΣ 1π ΠιΘιμ τη τουοοᾶβ ΟδΓ- 
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τηῖηα, αὐ ἢ ΘΔγΌΘΤα ΡΘΡΙ δι. Νᾶχῃ ααιπὶ 8111, ἴὰ πὰ ΠΌΡΟΥ Εν πῸΒ Ροοΐδ, ΘΧ τη6 

υτφβίνογιπί, αυϊὰ ἰαπάθιῃ σαυϑῶ δϑβοῖ, αυοά ἰὰ, 4] πυπαυᾶτη δηΐθᾶ ΟΔΥΙΠᾶ 

[δοῖβδθβ, θχίγθπιο νἱΐω ἰθαροσθ 1115. σοπιροηθηῖβ ορογάτη ἀ θα ἶ5568. Θυϊά ἱρίευγ 

νἱβ, αὖ ΠΠ1 τοϑροηήθαπι ἡ ἔρο νοσο, πα 10 ϑοογαῖθβ,ρΘ ΒΟ ἤῸπ 60 ΘΟΠηΒ1|10 ἔδοϊ, αἵ 

Ἐνεπὶ φπιυϊ8 δ χϑιβίεσθμη, 56ἀ υΓ ΔηΙτη τη ΠΙΘῸΠῚ ΓΕ]ΙρΊοΠ6 ασυδάδηῃ ΘΧβΟΪ στ  η. 

Νὰ Ζασπι ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ γἱΐεθ [ΘΠ ρΡΟΥΘ, ἰυτη ΘΧ 400 ἴῃ ΟἌΓΟΘΙΘ ἢϊσ νοΥβαίτΒ 51}, ΒΏΡΡ6 

ταὶ ἱ δρρᾶγαϊ βοπηπίατη, πα τπὴθ 10 Ὀογοῖ (αθ676 6δἐ ἐγαοέαν 6 πιιδίοαηι. ζᾶτα 4αστα 

ῬΘΓ (οΐδτι νἱΐατη ΡΣ] ΟΒΟΡΐάτη, αυΐρροὸ απ θϑϑοί πιυβῖοδ ρυεβϑίδη ββίτηδ, ἐγασίαβ- 

ΘΙ ; ΠὺΠῸ οἰϊδπι σδΥτ πᾶ [ἄ ΘΓΘ σοπδίι8Β 581}2) 51 ἔοσίθ βοτηηΐαπ 14 ἀἰνίπυπι ἰος 

ἃ Π|6 ἤευὶ νο]υϊσβοῖ, Τίδααθ σοτηροβὰϊ Πγτηπαιῃ ἴῃ ἰασάδτιη Α ΡΟ] Ἰπ15, οαϊ δὶ ἀ165 

ἔβϑ( βδουῖ βαηΐ : 564 αυὰπὶ Πη6 ἱπΠιρᾶτθηι 6586 βθῃΐζσοτη ἔα 00}15 ἱπνθηΐθ 15 ἤησθη- 

ἀϊβααθ, ἴῃ 488 τὸ Ιηᾶχίπηθ ροοίθ νἱγῖαΒ αίαιθ οἴοίαπι σαυμιίαγ,,; δορὶ ἔαρ 8 ἴῃ 

νΘΙ5118 τθάθρὶ. ἤοο ἰρίίιγ, τοὶ 6068, ἔνθπο πυῃ (8018, ΘΠ] 16 ΤΠ6Ὸ ποιηΐπα 60- 

Βουίαθ υἾ8, αἴ τη6 ααᾶπ ρτϊυτα βθαυδίατ, ΑΡΘ6Ὸ διίοσι ᾿ιοάΐθ : 1ἰὰ δπῖτα Αἰμπ6- 

ΠΙΘΠΒΙθ 8 νἱδῖπὶ οϑί. Αὐ ἤφο ϑιπιηνῖαβ ΤΠΘΡᾶπαβ, αυᾶϊα πάσῃ ἰδία δϑέ, ἱπαᾳαυϊξ, 

ηυοά Ἐνδαυτῃ ἔΆοοτΘ 1065 Νϑαῦθ ϑηΐπὶ 116 15. πἶῃὶ νἹἀθίυσ, αυΐ (6 ᾿αθ6π5 δὰ 

ἰῃηῇετοβ βθουΐυσυβ 510, Οὐυἱ δοογαῖθϑ, ποῦπθ Ενθπβ, στοϑροηάϊξ, οϑέ ΡΒ] οϑορμιβ᾽ 
110 δαΐθπι ᾿ος ἃἢηνττηαπίθ, Ἰρὶταγ πεαὰθ Ενθπαβ, ᾿παυϊῖ, τηογίθπι τοουβαθὶῖ, ποαὰθ 

αυϊϑαυδπῃ 4]108, 41 αυϊάθπι ΡὨΔΟΒΟΡὮΣ ποτηΐηθ ἀϊρηεβ ν]ἀθὺϊ νοὶ λέ, Θυδηααδηι 

ἢοο Χο] πὶ 1ΐα ἃ ν ΟΡ 15 ᾿ῃ 1611, ἃς 81 1ΠΠτὴ 7. θΟσ τα 5101 τπδητην πἤοισθ : μος Θηΐπὰ 

ποἕδϑ πιοσϊίο Ἰαἀϊοαίατ. ΑἹ αυὶ, δἷΐ διτητηϊαβ, με Ομ 6 ᾿πίθσ 86 σΟμβθ ΕἾσθ, φυξ ἴὰ 

ἀϊοἶβ, ρρϑίθπάδτη αυϊάθηι 6888 πιοσίθ πὶ, πθο ἰδτηθη ουϊαυδιη ἸΐσοτΘ 868 ἰρβυπε ἰπ- 
ἰθγιιθοσθ  Ἐρο οοτῖθ, φυδπαηπδιη ΟἹ ̓ πὶ ἴῃ Ῥαίτιᾶ τπθὰ δυάϊνὶ ΡὨ]]ΟΙαυχη, πορίϊοτα 

Ῥγίμαροτθυπι, θδάθμ, η88 ἰὰ ἀ1ο15, ἀἸου  απέθιῃ ; ἰάπιθπ πα παθδτα ἔμ] 8 βθηἰθηιςο 

τῖϊοη! 68 Ρ]δμθ ροΐαϊ σορΏοβοΘΊΘ δὺΐ Ρουβρίοοσθ. Ουδγα 8ῖ ἰὰ 1145 θχρ σατο αθ6- 

τἶι8. εἴ ΘΟΠΗ͂ΣΙΠΔΣΘ ΟΘΓίΐ8 ῬΟΒ56 (101 νἱἀθδτῖβ, ἃρ8 ΠΟ18. πο] ἰηνίάθσθ δᾶ, αι 

ἀϊσθπᾶα αθθα8. Ἠϊ8 δυάι(ϊ8β ϑοογαΐθβ 886 ρδζδίιμιη οβίθπαϊς δα Θχροπδπάδβ σοὶ 

χίϊο 68, 488 'π Ρτοταία ᾿αθοτθί, α 88 ἴδπθη 86 ΠΟῊ ἱρβΌΙΤΩ ΤΘΡΟΙ͂Ββο αἰχὶξ, βεὰ 
ἴδιο ἃ} 8118 δοοθρίββθ, Μίπιπὶ νέο, ἱβαυϊί, πὸ ἱπ]ασία δου νἱάθαίων, ᾳυοά 

δηΐοα αἀϊοίαπι Θδί, θἰϊαπὶ 118 Βοπηϊῃῖθ 5, ααὶ τηοτίθια (Ἀπ αᾶτ ὈΟΠῸΠῚ δΙᾳυοά δχρϑ- 

τὰπί, ὨΘἴΔ8 6858 ϑβ:0ϊτηθί 1ρ5815 'οὺ θεμβθβοϊαση {ὐἱθαθτθ, βθὰ θχβρθοίατε ἄθθθσο, 

ἄομεοο δἰϊὰβ δοάθϑιῃ 11109 εἰποϊαξ. Αἱ οπίτη νοσοὸ μαρϑέ 11 βοπέθπεια ἰάοηθᾶβ σοχίαβ- 

408 ταίϊοπθβ. Νδι) Βοιηἶπεβ ἴῃ ΠΟΟ ΘΟΤΡΟΙΘ ἃ ἦ60 ἐπηιηου δ} ἑαπαιᾶτα ἴῃ ΘΆΤΟΘΙΘ 

αυοάδπι ἱποϊ δὲ βυπί, εχ 00 ᾿π͵]βδα ΒῈΠῚΠῚΪ ἱπη ρα σαίου8 πθπιΐπὶ Θυΐαρογθ ᾿ἰοθῖ: 

δἴαμθ ρΡϑιβαβατη δἰϊαπ) ἢ θΘῸ 6856 πατηθη αἰνιηυπη, σαοα ΒοΙηϊπ πη ΘὈΤΆΤΩ Θοταΐ, 

ΘΟ) β4 88. Πυτη1Π18. ΠΟΙΏΪΠ 65. 6886 ΒΕΙΨΟΒ δία 6 ΤηϊηΪδίγ05. υοοῖγοῦ ΠΟΡΪΒ ποι ᾿ἶοθὲ 

ΠΟΒΙΤΟ δι ιίσαΐα 6Σ δ να ἀϊδοθάθσθ, ββά Ὄχϑρεθοίδμάττη, ἀἄοπθο ἱρδα ἄθιὶβ πὸ5 

θοσθί αἴχυθ μἷπο ἀϊδοθάθμαϊ πθορββιζαΐθην ᾿τητηϊτίαῖ. Δα πο δυΐθῃι (6868, ἰϑία 

αυλάθτηῃ 8ϊ νϑυὰ ϑυπι, ἱπααϊῖ, ΘΟηΒΘα ϊέυσ, αὖ δί0}}15 δηΐτη 9 4.0 πηουίθηυχη 5ἰξ, 
ΒΔ ΡΙΘΠ(1θ8 ΠΟΙ ἰίθη. Ἐἰθηΐπι βζα]ταϊὴ [αουις ῥτοίθοϊο 6χ 60 ἰοςὸ ἀϊβοθάθσθ, αδὶ 

ΟΡ ταυτη ἀοιηϊπατπα μα θ θᾶ, ἀθαπι, 4] 58} (5 Ῥτοϑρίοϊδί : ΠΘΟαῸΘ ΘΠ Ϊ ΠῚ ΤΏ ΘΙ ΙΟΥΘ πὰ 

οἴϊδιῃ πδοίῃγιϑ 818 Δὲ ἀοτηϊηπη. ΟΘΌΘτὶβ βθηϊθηΐϊλο δοσθββὶς πη ΐαθ Ταπ 

ψΘΙῸ ϑοοτγδίθϑ, ἃρὶίθ ἱρίτυγ, ο θοηὶ, ἰπαυλῖ, αυδηἀοασυϊάθηι ταὶ ἰέθτα ἱπιθηἀ  εἶβ, 

οαυδδπι τηθᾶπ) ἀρ ἃ νῸ5 ἰΐὰ ἀϊςαπ), υὐ νΟὈ8. ΘΟΠΘΓ 6}118 θομ αΐθιν ΡσΌθδτο οθτίϊα8, 

ἀυδτη Ροίαὶ Ρυοῦαγο ἡ ἀϊοὶ 5, 40] πι6 οαρὶϊθ σομἀθιμπασαμί. Ῥθιϑυδϑιαπὶ δαΐθηι 
δ 060 πιὸ ροϑβέ πποτίθιῃ οὔ πὶ Ὁ) )] ΓΟ πὶ ΟΟὨδΘΟυαγ αι 6556 6] οἱ αἴθ. Ναπι ᾿σοῖ 

ΒΟ πἰϑὶ οηλ αυδλάδῃι διϊταὶ ἀὰ δ᾽ [λοι 6 ἈΠ βυ οὐ πὴ δὰ τη ] 1ογθ 8. ΠΟ) 65 6586 



ΡΒΟΙΒΟΟΜΈΝΑ. Υ 

νϑηζαγαῃν ; (ἀπηθῃ δὰ Ορίϊπιο5 4605 πιὸ ἢΐποὸ ἀἸἰβοθββισαϊη, ΘΟΙαΠ] 08 δἀβρεεία οἱ 
οοπδαθίπμαϊπ ἰδηΐο τηϑρ18 σαν ΙΒΙΓΠῚ, α110 ΡΌΤΙΟΥ 51: ΠΟΘΙ ΟΥ 6. ΔΠΪπλ5 δὰ {Π|05 

Θνοϊανϑηί, ἰὰ ΄φαϊάθηι σϑυῦαην αἴα 8 Τα 6588 σοηΐθηάο. 

Οκλρ. Ψ1Π|-- ΧΙ, Θαοοῖτοα βαρίθπί]8. δϑί πιουίθ Δρρτορ  πηθαηΐθ θΟΠπῸ 6586 

ἈΠΙΠΙΟ : πᾶτη ΡΒ] ΟΒΟΡἶὰ π1] δέ δἰϊαὰ πἰδὶ ρτεθραγαίῖο δἴαιο τη θαϊζαίϊο πιουίϊβ, 14 

αυοὰ οι π6 5 νυ]ρῸ Ἰρημοσᾶτθ νἀθηΐουγν: στἱ ἀϊου! τη διυίθπι ἔμ θέ Ποτηΐϊηθι}, 401 ἰοΐα 

νἱΐα ΡΒΙ]υβορμαΐαβ 511, δάθοηαθ τηουίθιῃ οοιητηθηίαίαβ, ἰπ ΘΧίγθιΟ νἰϊτ ΡΘΓΊΟΌ]Ο 

ΔηΡῚ αἴαιθ. τηθίϊ οὐ Ο18 1. Παρθπξ δαξθπὶ ΤΠΟΥΒ δία ρΡἈΠ]ΟΒοΟρ ἰΐθ βέααϊ πὶ μος 
8101 σοταπλιηθ, αποᾶ οἱ 1|ἃ ΔΗΪΠπΊ ΠῚ ἃ ΘΟΓΡΟΙῚΒ ν᾽ ΠΟ} 15 Θσχβϑο]νιί, εἴ μοΟ πιθπΐβηι 

ΠΟΒΓΆΤΩ ἃ ΓΘ ΌΤΙΩ ΒΘ Ώ51005 5] οἰδτατη 1410 1115 δα τοίθιμιο ν θυ λ(18 νἱτ 5486 60Ὲ - 

βίαπιίϊατη ἰταα εἰς. ἘϊΘηΐτη ΡὨΔΙΟΒΟΡμΪ μος θβϑί ργοροβίζαμῃ, αἱ ααὶϊ οἱ βίμθαπὶ 

νυ ἐδ 18 σἱγει 546 ραυί]οῖρθβ το ἀδηίυσ, Θαοα αυϊάθιη ποι ΘΠ οἰ ΘΟΥΡΟΙΙ5 

ΡῈ οὐ θθπθῆοϊο. Νεαϊθ θῃϊπὶ 18 νΘΥῸΒ ν᾽ ἀθίαγ ΡΠ] ΟΒΟΡ 5 6556, 4αἱ νϑηςτὶ οἵ 

δαϊω ἀφάϊία8. Θϑί, 4] οὐ]τὰ οτηδίμα 8. σούρουβ ἀο]θοίαϊαγ, αυἱ ρἱοτῖ Ἰαπάϊΐξαιθ 

βύυαϊο ἀποϊίαν, ἀδηῖααθ 4] ἱπα α]ρθὶ ΘΟΥΡΟΥ5. νο]αρίαϊθυ8 ; 568. 116 ἀθιηστη μος 

ΠΟΙΏΪΠ6 ἀϊρηὰβ οϑί, 40] ΔΏΪΤΊ ΠῚ ἃ ΟΟΥΡΟΙΙΒ Βοοϊοταίθ, αποδά 6]05 ἤδτὶ ροϑϑἰζ, ἄνοῦϑ- 

ἴππιὶ αιιᾶ8] ἴῃ 58 ᾿ρΒιμη ΠΟ]]1Ρ1 οἵ δὰ Ῥαγαιη βἰποθσδιηα 8 σοχϊαίθτη ἱπααραπάδτα οἵ 

οΟπἐθιη] απ δπὶ σοηνετίϊ. ΕἸΘηΪμη 86 Π808 ΘΟΥΡΟΙΪ8Β ἰδηίατμη ἃρθδέ αὐ σουϊίδί15 

οορηϊοηθπι ΠΟὈΪ8 αἰΐδγαηΐ, αὐ Γοπίθ5. ΒΔ ΌΘΠαΙ βἰηΐ ἱρπμογδης:θ, ΘΥΤΟΓα ΠῚ ̓η δἰ ΤΠ] ] 6 

ΟὨηΐυτη, Ηἰπο δηΐτα πυὰ τοβ ΟΥΙΠΙῸΤ ΔΠΐτηΪ οαγεθ οὐ 8301] οἸὰἀϊη 65; Πἰπο Ῥγᾶν τ 

ςαρ[αϊξαΐῖθβ ; πἰπο 0611 οὖ βθα]!10π68 ; πίῃς ἀθηΐααθ, αποὰ ἰοησΘ δϑί {150 1551} 1Π}, 

ΘΥΓΌΓΘΒ δία ἔγαἀθ8,. Ὁ οὐτὴ 1(ἃ Β᾽πί, νϑυὶ ῬὨΙ]ΟΒΟΡῊΙ ΔΩΪΠΊΌτΤη 811 Π| ἃ 6ΟΓ- 

ῬΟΙΙΒ σΟμληΘτοῖο βίαθηΐ ἀνοσᾶστα δὲ δὈβίγαΠθγθ, δάθοααθ τηογίθπι τηθαϊίδηΐυγ, 81 

αυϊάθηι (οία Θοταπι νἱΐα ᾿π 60 οσουραία οδί, υἵ ἀπ 8 ̓ρΒΟγαΙη, ἃ ΟΟΙΡΟΥΙΘ Βο] υἰα8, 

αὐᾶπη βοσὶ ροίθβί ᾿Σθθυπηυβ δνδαδί, 

κρ, ΧΙΠΠ. Θυδτγθ 5ἱ συθπὶ ν᾽ ἀθαίἰβ τηοσέθιηῃ {ἰτηθγθ, ἅπιπο πθ ἀυθ᾽ ο (15 4 1- 

φᾶγΘ φιλοσώματον ρῬοίϊι8 ατᾶπι φιλόσοφον. (υ͵αδιποα! Ποιαΐπθβ, αυθηηδαπηοά πὶ 

ΟΠ Ροβϑηΐ ρθυν θη δὰ νεγίδί15 σορη! 1 οΠθιὴ οἷ βοϊθηζίατη, 11ἃ πεο νἱτταΐθ τ ὑΠ- 

αυδτη ΘΟΠΒΘΟ απ Πίι1, 00 ΠΟΙΏΙΠ6 αἱρπᾶιη. θηΐη ἃΡ5ΠΠηΘπί 56 δ 8118 νοϊαρίαίϊ - 

Ὀυ8, 410 ἔΔ 6115 ἃ ἀἰαῖ1ι.5 8115 ἐπιαπίαγ ἢ ΘΟ] απῖ }5{1Π8πὸ, π6 1ρ81 Δ 8118 1η]ατίᾶ 

ἁἰποϊαηίαν ; [οτίθβ βαπί ργεο ἱρπᾶνία αι ΘΟ 16, χαστα πὸπ μᾶρθαπί νἰτῖυτα 

ϑαι5 δᾷ βαβίϊπθηἀδ5 (ο]θταμἀθβηαθ οαἰατηϊαΐθβ. Πϑηΐηα8 πομπῖδὶ δἀιπη δγαϊᾶπα 

ααυδηάδπι νἱτί 18 Βρθοίθιῃ δῇ ἱτηδρίηθιη δια] θοϊαπίιγ, πὸπ ᾿ἰρϑᾶτα νἱγίυΐαπὶ οο]ηΐ, 

ἃάθοαὰθ τηθγοδίισαμη ἡυδϑὶ σαδπάδτη νἰγίας15. ἐδοϊαπί, αυσπὶ οπμπῖα νοΪ ρα 5 

ταρεϊδπέατ. ΑἸ18 ρτουβὰβ ϑϑὺ νϑυΐ ρῃ]] ΟΡ Ϊ βθητίθπϊ ἀρθπάϊααο τγαΐϊο : αἱ, αυἱά- 

φυϊὰ ἀρὶί, ρχορίθσθα δρὶί, αυοὰ νϑιαπ, θοηυτα δὲ αβίαπι 6858 νοῦ, 0 ἴρ580 

ΔὨϊΠΙ. ΠῚ Βα τη αα51 Ρτερᾶταῦ 4 οΘΟρποβοθηάαμῃ δὲ ἰπθθπάδπι ᾿ρβᾶτῃ ΓΕΣ ΠῚ νογἃ- 

ἰθῖη. Πδπο διιίθηι, φαδηίιιη) ἐπι 6 Πρ 6 8. εἴ βαβρί αν! ΠΟΡ]Β [1οθᾶΐ, Δ ΠῚ πλὰ8 Πα ΠΊΔΏ1Ι5 

αὐ πυβησδη) αἰἰπραί, δὰΐ ροβῖ τηοτίθη σοπβεαποίαστ, Ηφο οἰππῖα ᾿ριταῦ ΤΠ ΘΟΌΠῚ 

τΤΘΡρυΐᾶΠ8 Β0Υθ9 πὶ ἸΠΘΆτη Δ 460 ΠῸΝ τη] Ἔβί6 ἴθτο, τὶ δᾶτῃ δἴϊδτα ἔαιιβίδτη Ὀθαϊατη 6 

6586 ΔΙ᾽ ἐγοσ, Εἴεπῖι οοτΐᾶ Π)8 8088 ἰδποῖ ἕιϊζασατη 6556, αὐ ἃραα ᾿πῆθυο 5. πηαΪτο 
οου ἸοσΘ ἢ) Ρ] ΘΠ] οσθιη 6 σΟΏΒΘΟΌΔΙ νου ϊ (δ [15 ΟΡ] ΟΠΘη), Ουἱ Τη8. ΠΟΒ(Ϊ5 ΡῈ Υ (οἵδ ΠῚ 

ψἱίζατα βία υἷ588 ; οὖ ἀοτηΐῃοβ δίψα 8 ἈΠΆΪοΟ8 δίλατη 110 Βα ἂμ ορίϊαιοβ. Ηφθοο ἱρίίαγ 

βαηΐ, 48 ηϑὶ ἀθέθπάθπαϊ οδιιϑὰ ἀρὰ νοβ, ἀπιῖοὶ, ἀϊοθπάα νἹἀθυδπίγ; ΠΏ 5ἱ 

ν ὈἹ5 ριοθαία Γπθυϊπῖ, ορίλπηθ ἰαοίαπι Τ᾿ ὈΙ γα ὈΟΥ. 

ΟκλΡ. ΧΙΝ, Θυα ροβίηαδηι ϑοοταίοβ ἀϊδραίανοτγαῖ, ρυϊπιαι (6 065 δὶ ἡθϑροηαϊ: 

Οείοχα αυϊάριη, ο Ξοογαίββ, συ ἀἰχίϑι, μἰαπθ ταὶ ΐ ργοθαπέίιγ οἱ οριθρὶθ ἀἰβραζαία 



νὶ ΡΒΕΟΙΕΘΟΜΕΝΑ. 

νἱἀοπίυτ, ϑεά αὐἱὰ δηΐπιο ξαϊαγαπι 51: ἃ σοτροτα βορτοραίο δ αἰβ)αποίο, ἰὰ αυϊάθηϊ᾽ 
τ} {15 οὐποχίθπην ϑϑὲ ἀυθιζαιοπῖθα8, Ψυϊρο Θηϊπὶ τηθίπυπί, ἢ Θ ΘΟΥΡΟΓΘ Θχοθάθῃ5 

δηϊηηαβ ἰἀπηυᾶτη ἨΔΙΪτὰ5 ἀὰὺ ἔαμηυ8 ἀϊβδιρθίυν ἀίαυθ Ῥτγοιϊϑὰ8 Ἔενδηθβοαῖ, ]ίδαιθ 

. ΠΘΟΘΒΒΌΤΙ ΠῚ ὁδί, αὖ ΓΟ ΘΟ ΔΥΡΊΠΑΘΙ 15. ΘΌΠΩ ΘἰϊΔ τη ῬΟΒί Ἰηογίθηα ΘΟΓΡΟΙ͂Β ΓΠΔΠΟΙΘ 

Βυροτβεϊξαηι, νῖροτθ, σορίίατθ : δ᾽ υβαιθ σϑὶ, ὁ ϑοογδαίββ, βὶ συᾶτη ἴβπ65 βαρ) οδξὶ- 
Οηθῶ οἵ ἀδπηοηβίγαί ομθπὶ, ἀμ 1ΠΠὰπὶ πΟΡΙξοῦτα σοΙητηυπῖοα, ἘΡῸ νϑῖο, ἱπαυϊέ 
Θοογαίεβ, δοίδτη ιοά ροί 15; πθαὰ6 Θπὶπὰ θχϊρα τη μος, ααοα χη18ὲϊ Ββαροιθβί, νἱξα: 
ΘΙΠΡῸ5. πιθ] 15 οΟ]]οσᾶγθ ροϑδῖτη, αυᾶτῃ 8] 46 ἤοΟ βταν βϑ1π|0 δγραταθηίο αυϊά ταὐπΐ 

ν᾽ ϑαίυγ νΟὉ18 ΘΧΡΟΠΆΤΩ. 

καρ, Χν εἰ ΧΝῚ, Ἐπ ργίυτη ΄υϊάθπ) νι ἀθᾶτηθ ΘΠ Γᾶ ΘΠ, 6188 5ΌΤΠΠΙ:Β 
δηςἰααϊίαι8 (αϑεϊπιοηΐο οοπῆγπιαίασ, ΤΙΣ Θηΐπὶ ΔηΪΠΩΪ ΠΟΒΕ 8ΔὉ ἱπίθσὶβ ἔπ 

᾿υτηᾶπα σοΥρογᾶ ἰσδηβρτθαϊ δὸ σϑὶ τ ἴω ΟΥθΘ ἢν 6Χ ἰῃἔθυβ δ ΒΌΡΕΙΟΒ δέ ἃ ΒΌΡΘΓΙΒ 

ν]οἰββίπη δὰ ἱπίετοϑ τηϊρτᾶσθ. Ουζ βθηίθηϊία 8ῖ νοτὰ ϑϑί, 4θ Ἀπίππογυτη ἔπη πηοτίδ ἢ - 

ἰαίθ ἀπθϊίατὶ ποη ροίθβϑί, (ΟὈηβσυιηαΐ δαΐϑιη 1}}1π|5 βαπίθηίϊς νϑυϊδέθτη ΠΟ ἹΠΆΧΊΠΊΘ, 

αυοά ἴῃ ππϊνουβα ΤΟ απ παίυγα ἤᾶπΠο νἱάθπηαϑ ἰθσοῖα σοηϑβίδηίθυ ἀοσηϊ ποσί, αἵ σοπ- 

{γτατῖα ΟΧχ σοπίγαυ! 8 οὐ απίαγ, νϑ] 1] πηδ]5 ΟΥ̓ 6 Χ Τὴΐποῖθ, αγἀ πὶ 6χ νϑ]οοῖ, 

Πγηλατη οΧ ᾿πῆτϊπιο, ΘΔ] ΟΧ ἔτΊσοτθ οἵ ν] οἰβδῖπη. Ἐδάθμι ἸρΊΤΟΥ περϑβϑιζαίβ ἱπέίθγ 56 

ΘΟΠ]ΠποΐαΒ 6556 τηοχίθιῃ οἵ σἱΐατη βροηίθ σοῃβθααϊίαγ, (ἃ αἴ οΧ γῖνο ἢδί τηοσίυβ οἵ 

νἱοἰβδίτη οχ τηοτίῃο νἱνὰβ. ϑιεά δρ8, τϑῖὰ αἰ] ρθητ5 δἰϊδηι Θ ΧΡ Ἰσθπῖὰ85. Τίδα 6 

υϊάαυϊὰ παυζαίατ, 1ἃ ἴῃ ΔΙΙατα (αἴ πὶ (ΓΔ ΏΒΙΓΘ τη δ] ϑβίστη οϑί. (πε πϑίαῦ δαΐοπι 
ΟΠΪ5Β ται ίδίϊο ἐγ] ] 1οἱ σοπάϊ10Π6 : ΠᾶΠ.. ΡΓΪΠΊΟ Τ65 πιυΐαΐα 6Χ δίϊαυο βίδξυ, ἴῃ πο 

δηΐθα ἔαοτγαΐ, ἀϊδοθαϊ : ἀοῖπάθ δαάθπι δα δἰϊαὰ αυϊάάδπι ἰταπβὶξ : ἀθηΐαθ ροσνθηϊέ 
δ αἰϊφυειη βἰαίυτη, ἴῃ απθτὰ δηΐθα ἰθπάθρθαΐ, Ὑ Ια 51 415 ἀουμηϊέ, 18 ἐσ νἱ ρα ἱπ 

ΒΟΙΏΠῈΠ) ὑγδ 511, [ΙΏΘΥ βοπηπατ δαΐθιη δία ι6 ν]ρΊ]18πὶ ἱπέου)θοίατα θϑί 1184, απο 
σοσδιηι8 οὐαογηιίϑοενο. ἴὕπά46 ἱπί6} Πρ], φαδτη σϑτὰπὶ δι0 ΠΠπ4, χαρά αἰχίπιαβ ἀ6 

ΕΡΊΙΟΙ ου͵άβϑαπο ταὰ(δι10}18 σοπα!0η6, ΕΔ άΘπι γαίῖο θβί, ὶ 418 νἹοἰββίτη ΘΧ ΒΟΙΊΠΟ 
τράθαϊ δὰ νἱρι! απ : Πᾶτα Ῥυϊυδαπᾶτῃ ᾿ρϑ8ἃ ν]ρῚ]α ἰπο141:, 114 Ἰοσατα Βαθθαΐξ πθοδββ8 

αβϑί, αιοὰ φαρενρβϑοὶ νοοατη8. υῦπι νΘΊῸ Πξθο ἰθχ 'π ἰοΐᾶ τοσὰπὶ παΐατα ναϊθδξ, 
Θαπὶ, αὶ ἴῃ ᾿ᾶπο νἰΐδηη 1Π{ΤΘῖ, ΠΘΟ6886 681 {{Π8π| ῬΘ ΤΊ αΓγΘ α 185] ΘΟ ΠῚ ΠΟΏΘΙΩ, ααδπι 

μαϑοὶ ΔἸΟΘΥΘ ΒΟΪΘΙΏΤΒ ; ΘΠ γὙΘΙῸ, 4] τλογί 8 5ϊ[, τπουίθπάο δὰ 1ΠΠὰτὰ βέδίυτη ρογ- 

νΘΠἾβ886,. Θὰ αὐυχὴ 1ΐδ δἰπί, ΔΗΪΤΠ ΤΩ ΠΟ ΤΙ Θμἀο πο Θχβεϊηρυϊ, 5668 ἴῃ αἰΐυτῃ βία- 

ἴὰ πὶ {ΓΔ Ή ΒΓ, ἤΔ 0116 6ϑὲ δὰ 1η{6]]Π1ᾳο πη ατη, Νᾶμι 40 ΠιἶπῈ8 ΘαΙβε ΠἸΘπλὰ5 παςΌσατα 

6Χ δἰίθσα 801 ρασίβ υδβὶ οἰδυάίσατθ, αασι ἢΠΠἃ, αυοά τπογίοπᾶο τοβροπάθδέξ, πἰμπηϊ- 

τυμὰ ααυὰ 6Χχ ἐπ ογ δ γϑΐγο νοοδιηὰβ, πὸπ δυθηϊαΐ, ΠΟΟ πιᾶχίτηθ ἱπιρθάϊε, ασαοᾶ 

580] ἴα τουὰπι ροπϑγαίϊοπα γθοϊρτοοῦ Ρδα]] αὶ ἰοΐα τΟΤὰ πὶ παίΐατα ἡδβὶ σρθβοθσθξ 

εὐ σοῃβυπηοσθίαγ, ὙΈ] αὶ δὶ ταπίαπι 1114 Θυθηϊγθί, απο νοοδη)ὰ8 οὐνιον μεἴβ Εν, 

πΘαὰ6 Ἰοουπὶ μαροσγθί σοηίταυί τη, αυοά φαρενΒ᾽ ἰϑοϊηιμ"; το δ δα δαί Γθπιαπι ΡδῚ- 

Ῥϑίαο Ῥυθιθυθηίαγ βοῖηπο, Ἐοάρχῃ ἸρΊ(Υ τηοάο 46 60, συοά γπονεηο δϑὲ σοπέτγα- 

τί τιπ), ἡ. ἀϊσαγτθ ἀθθοσηὰβ. Νδῃη) 81 οτηπὶα πιοσοσθηίαῦ πθὸ αυϊάααδηη ἄθπαο ἰπ νἱΐατα 

τράϊγθί : δὰ δχίγθιηπὶ οἸηηἶα ἔογθηῦ οπιοτίαδ, ὨΪ}}} νἱνθγθέ, πῖ81} νσθγθῖ, Ηος 

ρίαν ἈΓραπιθηίο ἸΏ] σοπβίδυθ ν᾽] θίυσ ἃηΐπιο8. Πουηΐαπι πιογίθ ποῖ σοηϑυσηΐ, βεὰ 
ἸΏΔΠΘΓΘ ΘΟΒ Δ]1δ πὶ νἸ Δ 1η, ἴῃ 411ἃ ὈΟΠ18 Πη6 18, Τη8}15 Ρ6]5 ΤῸ ΌΤ τη 5[ξ, 

ὕκλΡ. ΧΥΤΙ--ΧΧΠ, Τυμὶ θΡ65: Εξο νϑσο, ο ϑοοζαίββ, βθηϊθηίδιῃ ἰᾶται ἰοΐο 

ΡΘοίοτα δι ρ]θοίοσ, υδπὶ αἱ ΡτῸ νϑτὰ Ρᾶῦθᾶπι, δοίαπε οἰϊαπι θα, απ ΒΌρΟΟΥΘ 

ΤΘΙΊΡΟΙΘ 4θ 6ἐὸ ἀϊβρυίαβίϊ, ααοὰ ἰοίυτα ἀἰϊἃ, αυοὰ αἴβοθνε νοσᾶπηι8, πὶ] αἰϊαᾷ εἷξ 

ὨἶδΙ γ θη ηϊϑοῖ, ἮΦΟ ΘΠ]ηι δὶ νου πὶ δὶ, δΏΪ πη πὶ ὨΘΟΘβδο οβὲ, ἃπίθηυδηῃ πῃ ἤδπς 

νἹΠ ἱπίγαγοί, νὐϑ 1556 αίαθ του πὶ ΠΟΙ 185. ἴῃ ΠΌΛΙ ΠῚ ΘΟΓΡῸΒ βοοῦτῃ αἰ] 1556. 



ΡΒΟΙΕΟΟΜΈΕΝΑ, υἱὴ 

Ἠ!Β δυάιι8 ϑοογαίθβ : 58 π8 ἔογτῖο διταπηῖαβ αΐϊο γδίϊοηϊ αι αἰ, οαάἄθηι δἰϊαγα 8119 

ΔΥΡΌΙΙΘἢ Εἶθ. ΘΟ ΡΙΌ ΔΙ ροίοϑί, υθ αιΔ]1ἃὰ ϑιηΐ, πυπο δἃροιρῖίθ. Θυοίαϊε δπὶπὶ 

ΘΧρϑυϊπιυς ΠΟΘ ΘΧ ὈΠΙῚὰ8 ἴῃ ΔΙΓΘΥΙΠ8 ΤΟ σορὶ(αιϊοποτα ἀθίουυὶ. ϑο]θηΐ θηϊπι γ65 

ΟΟἾ 15, ἀυτγὶ θ.5, 8118 ΒΘ ηϑ1 15 ρουσθρίς ἴῃ τηθπίθ θχοϊίασα οορὶ ἐδ] οη θη σοταπ Δ 

1115 ῬΙδηθ αἰνθυβᾶσατη. [70 51 αυ8 σοηβρθοία Ἀπηϊοὶ ᾿γγὰ γ6] σεβίθ ᾿ρϑίὰβ διηϊοὶ 

τϑοογάδίαγ, δαί 8ὶ ᾿τηδρίπθπι 6}05 ᾿μέ 6 }}8 ἑδοῖίθ βθοῦτῃ Ἰαἀϊσαί, αααπὶ ΡΤῸΡΘ 111ἃ δά 

6} 18 βι τ} πάϊηθιῃ δοοδαδί ν6] ἃ} θὰ 811, Νεηι8 νεῖὸ δὰ δὰ βοϊυτη, 46 βθηβὶ- 
θ8 Ρϑγοῖρὶ ροβϑιαηΐ, τϑίθυϊτηβ 1118, 4:8 νἱἀθηαυ8, δἰ πηι15, βθητπηυ5, 564 οἰϊαπὶ 

δ 5ρθοῖθϑβ σιιαϑάδτηῃ δὲ [Ογπηᾶὰ8 5010 ΔΠΊΠΊΟ ΠΟΤ ΡΙΘΠΘΏΒ88, 4188 ἴῃ Πδ0 ΤΟΥ πὰ Παίυτα 

παβαῦδιη Θχϑίαγα σοτηρουίαμη ΠΆΌΘΙλι8. ΤΘΏΘΗ8 ΘΏΪΠ ΔΏΪΠΠΟ ΠΟΒΙΤῸ 5ρθαΐθτα 

6}05, ααοά Ρ61 856 ἴρβϑύτα εβί Ὠμοηθϑίαμη δὲ ἴυσρα, υδίαμι οἱ ᾿π]αβίαπι, ταᾶρηυτη οἵ 

ῬᾶΙψ ΠῚ, 5ϊτη116 οὐ ἀἸ551.)116, δὰ ϑδιηα 8 βρθοΐθπι γϑίθσιθ 8016 Π}18 θᾶ, 4185 56 51}011.8 

ΠΟΒΥῚ5 ΡΘΓΟΙΡ᾽ἢλ858. 5.6 ἃ ἀπάθπδια δηΐΪμηϊ ποβίτὶ ἤδης βρθοϊθγαιη βῖνθ 1ἀθᾶγατη οορ- 

πἰϊλοπθηι παυβογαηί ἢ. (ὐαγίθ 86 ηβῖθι.8 ΘΟΓΡΟΙ8 ΠΟῚ ΔΟσοροχαηΐ ; 18 οπΐπὶ αὐ Π|ῸΓ 
ΠΟΏΠΪΒὶ 1Π ΤΟΤ ΠῚ 51 ΠΟῸΪ]ΔΥΙ Τὰ ῬΘΤΟΘΡΊΪΟΠ6 οὖ δηϊπιάνθιβίοπθ [1866 το]! παυϊίαγ, 

αὖ ΔΗΪΤΩῸΒ ΤΟΙΈΠῚ ΡΟΓ 586 Δ ϑοϊ αἰᾶγαπη ΠΟΙλ(185 ΠΟ ἴῃ πὰρ ἀθιπμαμ νἱία δοοδροτὶί, 588 

δηίθηθδῃ) Οἴτὴ 00 ΘΟΥ̓ΡΟΥΘ παβοθιθίυ. ἘΣ αυΐθιι8. οταπὶρθ5 ἀρρᾶγθί θαπάθηι 78 πὶ 

ΟἸἸπὶ νἱ χίθθθ δία νἱρι 586. : 

ΟΡ. ΧΧΙΤΙ, Ἑιπῖία παο ἀϊδϑρευίαίίοπ ϑιμημηΐαβ, αυϊὰ δάμαο ἀδϑιἀθγαγθί, ἃρϑεία 

ῬΙοΐθθθαβ εϑί, Ναπηι μᾶς ηυϊάθιη ταίϊοπθ αἱΐ 5101 υὐϊαθθ νἱάειὶ εἴβοίατη 6856, αἵ 

ΔΠΙαΌΤΩ [αἶ586, ΡΥ δα υδ πὶ ΟΟΥΡᾺ8 ΠΟΘ γ αν, βίδι αθγ 6 ΘΟΡΈΓΘΙΠῺΓ ; 564 Πα ποῃ- 

ἀαϊῃ 6856. οβίθηβαμη, θατῃ ροϑί πιογίθιη 0406 ἴοτθ ϑιρογβιζοιη. υθ αυϊάθηι 
ἀαθιιαίο δἰϊατα (ὐθθθίεπι σοιῃσηονῖέ, αὐ πομπἰδὶ ἀϊτηϊ ἀϊατη ἀϊβρυϊαίοπὶ5 ἃ ρϑοϊαἰστα 

8886 ἀϊοθγθί, αἰπηάϊατη ἄθθϑβθ σοηϊθηάοτθί. Ἀὰἀ θοβ ἰρίίασ ϑοογαίΐθβ, αυοά ἀδβϊάε. 

ΤΑῖβ, διηϊοὶ, ἱπα 10, 14 Ἰᾶτη Πα Εἰ18, 51 φαϊάθια βαρουίοσα 1118, απ188 σοπμ Θββιβίῖ8, ΟὑΤα 

ἢ15. ἀϊοίῖθ. σοπ)υηροπάα δαπί, ΝΠ), 58ὶ νϑῆμῃῃ δϑὲ, αυοά οβίθηἀίηηβ, μδπο ἱπ ἰοίᾶ 

ΤΟΥ ἠδίατα να ]θγθ ἰθρθῖα, αὐ Ὠ1Π11 Ἰηΐογθαΐ, οὐ δὶ σϑείβ δβηγηηανιπλ8. ΔΗΪΤΊΌΙΩ 

ΤΘΥΌΤΙΩ Ῥ6Γ 86 Δ 5ο᾽ αἰᾶστιπι πού {188 ὯΟπ ΘΟΥρΡΟΙΒ ΟρΘ 53:0] δοαυϊβὶν 556, βαα ἀἰϊυπᾶθ 

ΒΟΟΘΡΙΒΒΘ: ἀθὈΙΔΥΙ σοί πὸπ ροίθϑί ΔΠΙΤΩ ΤΩ 6588 ἱπητ οὐ [Ά] 6 1η, 

Οκν». ΧΧΙΝν---ΧΧΧΙΝ, ϑ8εά αυοπίαμι τηθίαϑ 116, μ6 δηΐμα 8 ΘΧ ΟΟΥΡΟΙΘ ΕρΤ6- 

ἀϊθηβ ἰαπαυδιι νϑηίο ἀἰβϑι ρϑίυγ, ἴδ. 116 πέτα ο8 νθϑίσοϑ ἀθππο ΘσΟαρᾶν ΕΥΪ ; ἃ66 ΘΌΠῚ 

1(ἃ. ΤοΟ]] δηλ ὰ8, αὶ δ: Ππογπα ἱταπηοτία! ᾿ αΐθτα Ῥ] αὐἱθὰβ οἰΐδτη ΔΓρΌσμ. {18 ρΥΟὈΔ ΓΘ Τα 

τϑάάετ βίυἀθδιηιϑ. Ἐπ ργπηυτα αὐϊάδπι ν]άθατηυβ, αὐἱά δὲ ΠΠπἃ αὐδοὶραγτὶ, ααοὰ 

γο5 ἀἰοἰεῖ8 τηθίπθυθ μ8 δηΐπιο δοοίθαί, Ἐπὲ δαΐθτα ΠΠὰἃ π1] αἱϊα ἃ πἰδὶ ἀἰββοὶνὶ ἴῃ 

Ρᾶτίεβ 5885, ἰ[ἃ αὐ πέος ἃ 886 ἱπνίσοιη ἀϊβοβάδηϊ, εὖ 11π4, φαοα ρᾶτιῖθ5 15(15 ΘΟ 1η6- 

Ῥαΐιτ, ρδειθαὶ δ ἱπίθτθαῖ, [Τ(ααὰ6 ἀἰββίρδηι πὶ} ροίειῦ, πἶδὶ απο ΘΧ ρᾶυί θυ 511 

σοΙμροβιίαϊη. Ουοοῖτοα νἹἀθδιηιβ, ἂῃ οδάθτθ ἀ155 0] {10 ροββιῦ ἴπ ΔΏΪΤΩΪ παι ὯΠ|. 

Τοϊβοθγηΐ δαΐθμι οταπῖπο ροββϑαπὶ ἄπο τουῦτα σθηθτᾶ, Δ᾽ ΘΓ πὶ Οοταροβιζατη, ΒΡ] 6 Χ 

ΑΙ έατατα. Π04 οοπίϊπυα ἔδτίαν ἀρὶταιῖοπθ ἤθαὰθ ἀπαύδτα ταδποϑὶ ἴῃ βίδα Θοάθπῃ, 
αἴαᾳιαθ ΠΟΡΡΟΙΪ8 86 πβίθιι8 ϑαδ]θοίαη Θϑί, ΑἸΐθσασα, ααοαά Π0]1}18. ρατίϊθα5 σοηϑίαϊ 

Ἰάεοααθ ἃ συᾶνὶβ τα δίϊοπθ ΠΠΡΈτὰ πὶ θϑὶ δὲ ᾿πηππθ, ΠῸΠ Ροίΐθδί σοσροτθ ὑπαθδᾶπι 

οοπίγθοίαιϊ, 56 βοῖα τηθηΐθ σοπιρυα μαπαϊίασ. Οαθιηδάτποάαπι νϑτὸῸ ἀυθΙαπι ΠΟ 

δϑὲ, σουρὰβ αυΐπ Παθθπάπηι βἷλ π᾿ Πυπιθῖο σϑιὰπι σοιῃηροϑιίᾶτατη : ἴα ἃπίτηαπι δά 

ΒιδΈΓΑΒ 5 Ρ] 1065 γϑίθσθπάυπη 6556 8818 οσ8 ἀοοουὶ ροϊθβδῦ ἃγραταθπ8. ΠΟ βηϊπὶ 
ΟΠ δϑὲ δάβρϑοίδ 15 : Ῥοῦτο ἴῃ νοιϊίαϊθ ἰηνθβίραπαα οὐ σοπίοτηρίαπάδ ααυτι 86}- 

ΒαΌτΩ ΟΡα υὐλίαγ, δᾷθο ἤθη ρογνϑηὶ δᾶ 6].8 οορηϊοπϑιῃ, αἱ τπιαχίτηθ ρϑυϊατθοίαν εἰ 



νὴ ΡΒΟΙΕΒΟΟΜΕΝΑ. 

αδβὶ νϑυτρίηθα σοιτὶ ρίαν ; ἀαυτα διαΐθπι 88 ἃ ΘΟΥΡΟΤΘ 4αδδί δορτοραῖαβ ἴῃ 86 ᾿ρϑαπι 

ΟΟΙ]Θρῖῦ, ἰαπὶ νογῸ δἰ ηρὶς 86 ΠΡ ΓΘ Πἃ8. 1188 συ) Βρθοῖθβ δὲ ἔοπππᾶβ, 4185 5018: 
Ὠαθθηῦ νϑυϊαι8 σορηϊίοπθι). Ῥσθίοσθα δ: πάτα. ΠΔΌΘΤαι8 ἱτηρθτδηΐθση, ΟΣ ΡΟΥ 5 
ΒΘυνἾ010 αἰλπηαγ, υὐ Εἶπο 4αοαα6 1π(ο}]Π1ρῚ ροβδὶς 1Πὰπὶ σϑγαπι βίταρ  ἰοΐαπη πΘ 4.16 πιὰ- 
ἰδίϊοπΙ ΘΕΌ ] ΟἰαΓ ΠῚ ΘΘΠΘΙΙ 6586 ΒΓ} 61 δία 6 σορπδίῃπ). Οοάβὶ δαΐοτα νϑγὰπὶ 

εβί, αυοὰ αἰχίτηαβ ; ΒΘ4υΙΥ, αὖ ἀπίταυβ πα πη σᾶ ἀἸ55ο] συγ δὲ ἱπίοσγθαί, δά βεΐατα 
ΘΧ ΠΟΙΡΟΙΘ Θρτθββυβ ἀυγοί δέ τηᾶηθαί. Α ΙΌ1 δαΐθη), βὶ αυϊάθπ 86 οαβέαμη ραταμ- 

408 ἃ ΟΟΥ̓ΡΟΙΙΒ ΘΟΠΓΔΡΊΟΠΘ Βθυνδνϑυῖΐ, ἴῃ οο]θβϑίθϑ ρυγαβαυθ τορίομθβ, 400 Θὲ 60Ὸ 

ΤΏΟΧ Ρουυ θηΐδπὶ, 1014 16 ΕΥΤΌΓΘ, ἱρποσδητία, οαρ᾿ ΙΔ 108, ν᾽ (115, ΠΠροσαίαβ δθαΐαιη οἱ 

ἀπητηοτία!α ἀθροί θνάτη. Κ'1η δυίΐθμῃ, ἄυπι μᾶπο νἱΐδια ἀρογοΐ, ποπ βία 86 ἃ σοΓ- 

ῬοτῚβ 8οοϊδίδία Πρ θγᾶγθ, δἰαὰθ 1 ἡπά]510, αὖ 6}.8 σοπίαρίοπθ ΡΟ] θαι δὲ Ἰθ 61 
ΠΟΒ τα μϑτθί ; ΟΧ Βα ρθυϊου θὰ5 Τορίοπἰ 8 ΡΟΙ ΘΟΤΡΟΓΘΑΠῚ σὶπὶ Ππ|} ἀθρυθββϑὰβ ἴπ 

ἰθηθθτ8 ἂς βαυδίοσθ νοϊυίΐαίυν, δάθοααθ ἀθηῦο 8]]]σαίογ δηϊτηδπίϊα τα σογροΥθ5. 

υδ αασιὴ 1ΐα βἰηΐ, Ὀ]]ΟΒΟΡΙ Ποὺ οϑί οἤϊοϊαπι, αὖ Βργθὰβ σουρουΐβ νοϊαρίαιςθιβ 

Δηϊπαατ ἀϊτσαί οἱ σοηνοτίαϊ δὰ ρυγε βἰποούθααθ Ὀοηϊΐαί5, ρα] οὨγἐυ ἀϊηΐ5 εἴ νοσὶ- 

[δ118 σοΟπίοπΙρ]δίϊομεπὶ : πᾶπη 18 ἀφτηαπη οἱ οοπίϊηρσοί, αὐ δα ἀθὰπὶ ἱπητιοχίδ! θὰ 

Ρατναηϊὶαί βοπιρι(θγηδα 86 ἐσαδίυν ἐδ] ]οἰταίθ δὲ Ὀθαιι(αΐθ. 

ΟλΡρ. ΧΧΧΥν-- ΧΧΧΥ, Ηδο αυυπὶ ϑοοζαίθβ αἰ χιββεῖ, δ αυδσπάϊα 51:16 η τ} τὰ 

ζαϊι, νἱἀοθαϊαγαθ 'ρ86 βθοιτη τορυΐασθ εὖ τηθαϊίαι] θα, ααξ τηοᾶο ἀἰββοσυϊββαί: 

Ταπάθιῃ θθ685 δ 5: τα π}185 Βυση πηδϑα σΟῸΘ ἰπΐοσ 86 ΘΟ] αὶ σὥροταμπί. Θαοά δηϊ- 

ταδαἀνθγίθῃβ ϑοοχαΐθβ, 414, ἱπαυϊῖ, σοὶ ἀθ τηθὰ νἱἀθίυσ ἀϊβραζαίίοπα ὃ πυτησυϊά 

νοὐΪ8 ΠΟῊ 5 Ἰϑίαοι 9 Αρὶέα Ἰριίυσ, 81 ψυϊὰ μαθοίῖβ ἀυδι(αίλοπῖβ, πο]τέθ πα τη 

σΘ͵ᾶγθ, 410 ΡΟΒΒ]ΠῚῸ5 ΘΟΠῚΠΙ ὨΙΟΥ͂ ῬΘΙΒΘΑΕΪ 1πϑἰϊυΐατα αἰδριυζαίομ!5 νίᾶτη, δὶ αυϊάθτα 

γοΡὶβ ρ]δουοτῖί, Ταπι ϑ᾽ πη πιῖαβ, ἀϊοᾶπι, ἰπααϊξ, πο ταβ εδί. Εξθηΐπν ἴᾶτα ἀυάστη 
ὈΐΘΙα 16 ποβίσαχη Δ] θυ πι σοΠοτίδίαγ οἱ ᾿ηϑίϊραΐ, αὐ (6 ἱπίθττορδί : ΘΓ ΠΣ δαΐθπ), ἢ 

1101 τη ]θβι βίτα ὰ8 Ῥτορίθσ ἱτηταϊπθηΐθτη οδϊδιηϊαΐθηη. 1116 σψϑτο μἷ5 διά 15 ̓ἰθηϊΐθυ 
ΒΌΘΠ 465, ΡᾶρΡῶ, ἱπααϊῖ, ΘΙπιτηϊα, ἘΡΡΥΘ ῥτοΐθοϊο 8118 ροΐθτο Ρθιβ Δ ΘΧΘ Τη6 ᾿Π0Γ- 

ἴστη ΠΟῺ 1ῃ Πη8]18 ΒΆΡΘΥΘ, σα νῸ8 δθο ψϑυθαπηϊηῖ, Π6 ΠΕ παπο 46 Ηἷ5 σε θ 8 

ἀἴββθσθγθ τηο]θβίυτη δἰί. Τα 6 608 ἃτηΐοθ οοδοσγίαίαβ8 δϑί, αὐ 81 4 105815 ἀπθῖα 

νἱἀθγομίαγ, θὰ πθ ἀυθιίασθπί Θχροόποῖθ. ΕἸ Δπηδὶ δπὶπὰ οασίαπ) ΘΧΡΙοΥἰδιηη 16 
ἐταπηοσί 1 αἰ8 βοϊθηίϊαπι ἴῃ μᾶς νἱΐα πὸπ ροββθιλι8 ΘΟΠβθαμΐ, Ομ θ 15 ἰδιηθη 
ψἱΓ 8 Θηϊἑθ πα τι 6856, αἱ, 4 ῥτοχίτηθ δὰ σϑυβι τα Στ αἀΐποτη δοσθάθσθπΐ, θὰ 

ΘΧΑΟΪουθηΐασ, 400 ἴδοι ]]υ8. δίαπθ (αϊὰ8 1ΠΟΤΌτα ἃυχ]ο, τἀπαῦδπα ταΐθ, μος ἴτη- 

ΡΘίποθυμι νἱΐ ροϑίαριβ {τα )]οθσθιηὰβ, Ηἰβ ἀϊοιβ ρευπιοΐαβ ϑἰτηπ)ῖδθ, ζδίθθου 
Θαυΐάθια, ἱπαυϊί, αυθ δάμπυς αἰβραίαϑεῖ, δὰ τὶ ποηάυτα οἸμήθσα 5ΟΓαΡΌΪαπι ὃΣ 
ΔΏΪΏ)Ο ΘΧθτηϊδαθ. Νϑῆὰσθ θηΐπι ἀρϑαγάυτη νἱἀδίαγ, αυοά Ῥδυπιι τὶ ἨΟΙΐΠ 68 ΔτῸϊ- 
ἐγαπίαγ, δηϊπαυτη ἢ1} 6856 ἢἷδὶ Βδπηποηΐδπι ααδη ἀδπὶ 6Χ 7ιδῖο 5: ΠσΌ ΔΓ ΠΣ ΘΟΥ̓ΡΟΙΙΒ 

Ρᾶτεϊατη ἐθτα ρθσδιηθηίο οὐϊαπᾶδτη. Θποιηδατηοάυτῃ ἱρίξας σοποθπίαβ βάϊαπῃ ἀ1880 - 

1015 ᾿γτῶϑ Ραυθὰ5. ἐπίοτιί, 18. νἱἀθ πὸ ταοίο ἀἰββοϊυΐοαυθ σοῦρογθ ᾿πάθτα δηϊηνὶ 

ΟἸΩΠΪΒ νἱβ δὲ παίισα ἀϊβρεσθαί. Τυμι ϑοογαΐθβ να]ία δὰ στίβαιῃ σοτῃροβῖίο δὲ, αἱ 
80 ϑραΐ, ἰηϊθπία οουϊοταπι δοὶθ οἰγουτηβρίοίθηβ, ΠΟῚ τηδῖθ, δἰΐ, ϑἰτησηΐδβ πλθδπι 

οτδίἰοηθηι νἀ θέων τηραρηδβδθ. ϑ'864 μυὶς Ῥηυθαυσδτῃ τοβροπάθδιηιϑβ, εἰϊδπι Οθρεεὶβ 
δυάϊθηᾶα βθπίοπίϊα θϑὶ. ΕΠῸΘΡΘ5 αὐυἰάθιη 86 ἴῃ ἰἰβάθπ ἴθσθ μσθγ ἀἰχὶξ, ἀθ 
4υΐθυ5 Θιτητηϊαβ ἀαδιτατοί, Οὐ ἰὰ, ἰπηαϊξ, τηοᾶο ἀἰβραίαβεὶ, 115 1οϑὲ οβοϊδίατ, αὲ 

ΔΏΪΤΩ 5 ἀϊαταγηϊ(αΐθ σοΥρα5 βυροτοῖ, ἰαηθη ποπάππι δϑὲ ἀθτποπβιίγαΐαπι θα ἄθπι 8 Ὁ 
ἰηϊουϊία. Οπιηΐπο 6886 Πθθγαπι. ΕἸθυὶ αΐπὶ Ροίΐθβί, αὐ δηϊπηυβ, ασὰπὶ ἐπ πηι ἰδ 



ῬΕΟΙΒΟΟΜῈΝ Α, δῆς 

ἀεῖποδρβ σογρονα τιΐρτοὶ ἰΐδβαμθ Βα ρουβϑίθϑ βἰΐ, τἈΠΘῺ δὲ ρ88 ἰδ πη ρουβ ἀϊαϊυγηϊζαῖο 

ταπάσθπι (αἰἰβοαΐ δὲ οοπίθσγαίυσ. Ουΐβ ἱρι(υυ πΟδΐ8. ργαϑίθϊ ᾿υο, ἵπ αὰὸ πὰπο ἀδρὶ- 

ὩΝΌ18, ΟΟΥΡῸΒ ΠΟ 6886 ὉΠ ΠῚ ῸΠη ἢ 
σανρ. ΧΧΧΨΊΠΠ--ΧΙ,. ἨΗΐβ ἀϊοιβ πΠῸ58 οτηῆθβ, αυΐ δρυὰ ϑοογδίθση δἀθΥΆΤΩ8, 

νΘΠΘΠΠθΏΐοσ βυτηὰβ ρογίυγθαίι!. ΝΠ ἀαυπα ἀπίθα ϑοογαί,8 ἀἰβραζαιο πο 8 ΡΙδπὸ 
βδιβίβοϊββαε τηϊτ οόσαθ ῥ᾽ δουΐβδθῖ, πὰπο ἰδτηθη Βἰπιπέθ εἰ Οδθεῖ8 ἀυδι(αιο 

οὐἴδοῖϊί, αἰ σοηβ1 11 ῬΓΟΥΘ 8. ἱπῸΡ68 Ὠεοσσθτηυ8. ϑϑοογαΐθβ νεσὸ (ἀπίαπι ΔΌΓαΙ αἱ ἀ6 

οδυδβᾶ δὰ νἱἀδγθίυῦ 6586 βΒο ]οϊξ8, αὐ πυπαθδτη τηϑρὶ8 δάση 51ΠῚ νἹτ! {Γᾶ - 

4υλταΐοπα δίᾳαθ σοπδίδηζίαιη. Ναπὶ ποῦ Βοίυτα θαπθσοΐθ ἃπιᾶπίεσαιθθ δχοθρὶΐ 

1485 Οδθθιβ δὲ ϑιμηγαΐϊε ἀυιαἰϊϊοπο8; βθὰ εἰϊᾶπιὶ ΠῸΒ 4ιὰπὶ δηϊτηδάνθυ 556. 
νΘὨθθητ ἀο]οῦθ ῬΟσΟ 508 6586, δὰ ρτίϑε πᾶτα ἰτατηοτία! τα [18 Βρθη δὲ Πἀυοἰᾶτῃ 

ἜΥΟσχῖτ, Μοπαῖξ δυΐθαι ἀπίθ οπηπΐδ, αὐ ΠΟὺΪ5 σα ΘΓΘΙΩΊΒ, Π6, 81 4 Δ Π40 ΘἸΤΟΥΘ ἴῃ νου 

Ἰπνεβερίομθ ἀθοὶ ρου πΙσ, ἃπίπηο ΔΟ]θοίο ταίϊοπἱ8 δὲ ρὨ]ΟΒΟΡ ἢ Ϊ:5. ΟβοΥ68 δνδᾶθ- 
τοπῖυ8. αθδιηδατϊηοαυπη Θηΐπὶ ΠΟΙ Ϊπυπιὶ ΟΒ0768, ᾿παυΐΐ, ἤοσΐ βο]θπί 11, αἱ σαυσπὴ 

Ὧ6 4υο]θαὲ ορίπιᾶ αυθαθ βροσαββθηΐ, ἃ θ᾽ συ ἀθίποθρβ ἀθοθρίὶ βυπί οἵ ἴῃ 
ἔγασάθτῃ ἱπά οι ; τα οἰΐαπη αἱ βθηΐϊθη 8 δᾶ8, 4188 πιᾶχὶπ]6 ΡΥΟΡασαπέ, ροβίπιοαο 
ξα]588 6558 σορπονθιαμῃΐ, 8 ΘΠ ΠΙΟΤῸ ἴῃ Θᾶπι Ρᾶι}] {πὶ ἱπάπισα πίον ΟΡΙΠοπθιη, υἱ 

46 νϑυϊταῖθ ϑχαυϊγοπάδ οἵ ᾿πνοηϊθπάδ οὐηπΐηο ἀθβρθσαπάτμτη δχἰβτηθηί, δά θα 8 

γαϊὶοηῖβ δὲ δαρὶ θη 080768 (μισολόγοι) ο διδίαπί. ΤίΔα. 6 Ὡ0Β οἰϊαπι, Ο Ῥοπὶ, ΠΟ 8 

ὉΔνΘΔΙΠΠΒ Δ Ὁ ἰϑΐο ΕἸΓΟΙΘ, Πα 8 ΠΟΒ ὈΠηυδΠῚ ρΔ[ἑΔΙΠΌΓ ἃ ὈΠΙ]ΟΒΟΡΪ:8 βέυαϊο ἀε- 

ἸΘΙΓΘΙΙ. 

ΟκλνΡ. ΧΙ]. 8εα τεάθαϊηυβ πυπο δ θυ πὶ ΘΌρΘΠΟΥΘηι. Ῥαϊαθαὶ ἱρὶ(ὰΓ 

ΘΙ ΤΩ τΉ148. δηϊταυτα σΟΠΕΟΙΠΟΙΙ ΠΔΙτΟἶΆ, (185 510 61}}18. ΘΟΥΡΟΓΙΒ ῬΑ. θ6η6 ἴδπι- 

Ῥθιδιῖβ δβήσθγθίυσ. Ουδπὶ σαϊϊοπθιῃ ταὶ νἱάθου ναὶ πὰ ἱπίθυτοραίἑπο]ἃ ΡΟ558 

οοπίυϊατθ. Θυἱά δηλ ἢ ΠΟΠΠΘ ἴῃ ΒΌρουοσα ἀϊβρυϊαοηθ σοπμοθββατα δϑί Δηἐ πη 
νἱρυΐδθθ, δηξοαυδπι ἱπ ΘΟΥΡῸΒ νοηΐγε ἡ ΗΟ ἰρίίατ δὶ νϑσα ἀἰχίπησβ, θαπὶ ῥ᾽ ασέπα πὶ 

80 Βαυτηοηΐᾶ ἀ στα ἤθῖηο οϑί φαΐπ νἱάθαῖ. Θυΐρρθ Βαιτηοηΐα οὐἱΐασ ἰὰτ ἀθτααπι, 
Πθῦπὶ ἰγγῶ ρᾶγίῈ 5. Ὁοπιροβιίο δ σοδριηθηίαίς βυπί ; ΔηΣυτη δαΐθπι ΔΗ Γι Δ Π]8 

ΘΟΓΡΟΙΘ ὈΥΪᾺΒ ἴυ1586. 

ΟκρΡ. ΧΙΠῚ εὐ ΧΙ1Π|. ϑ86α ᾳυοπίδτη Πυ} δι 041 σΟΠΟΙ αΒ᾽ ποι} 9 ΒΦΘΡΘΠΙΤΏΘΙΟ 

βαηί {ὉΠ]ὰ 065, ἀρ, τθῖὴ ΡΔΌ]]Ο δἰ (ἰὰ8 στορμϑίδιηβ, ν᾽ ἀθαπιαςηαθ, ααϊθὰβ 48 σδιι55 

Βδιπηοηϊδτη οἷ δηξιηπὶ ἰπίογ 56 αἰ θυτο βίαςαθπ τη 511, Εἰ ρυϊσηυτ αὐυϊάρδιῃ αυοά ᾿ 
ἀε παιτηουία τϑοΐθ αἰεὶ ροϊθβϑὶ, νΆγ] 08 6588 6]08 ουδάιβ, υὖ ἃ]1ἃ δὲ( ἀθίθυϊου, δ ἴὰ 

Ῥτεβίδηιϊοσ, 14 ἀ6 δῃΐπιο δήδιτηατθ ποῦ [ἰδῖ, αὖ αυΐ 5ΒΘΙΏΡΟΙ 80υϊ 5᾽1}1}}8. δἱΐ 

πθᾷὰ8. ὑπασδπι πδίυγεθ 515 Παρθαὶ α}]1 πη} νϑυϊθίδίεη 1) 61π4θ ααυ δηἷπιο- 

Τὰπη δἰηὲ ναγ νἱγίυ(68, (18 αααϑὶ σομοθυΐα Παοάδπη ἐοη ποίαν ; 4] ΔΗ τ 

ΠαΥ Ομ 6586 αἀἰοῖϊς, ἢος ἀθθοθῖς σοηπίθυι, ἴθ Πδιτηοπὶα 1114 δηϊπιὶ δἰϊδηι 

ΤΌΓΘΌΒ δία μι6 8]1ΔΠ) ἴη6556 Βαγτηοηΐϊαηι, ἰά ααοα ΠΟΥ ἰρβᾶπη τοὶ παίΐυγαπη ἢθ τὶ ΠΟΙ 

Ῥοϊεβϑί. ῬῬΟΥ͂ΤΟ 81 νϑΙΌ ΤΩ δῖ, ααοα δηΐθα ΑἸχί πη18, ΒΗΪΤΠ ΠῚ ΡΕΥ 586 8]1π|πῈ 8110 ποτὶ 

ΤΠΔΡῚΒ 6586 ΔΗΪΠΌΠῚ ; ΒΘ], υὖ, 51 1116 Πατταοηΐα ΠΟ ἰπδζι, ποῃ ροϑ81{ 8]185 

Δ]Π1Ο ἤδτὶ βαρ βίου αἴαπθ τηθ]οσ, Νδη ΠΑΡ Οπὶδ ποίϊοπθια ὉΡὶ ΟἹ] μῖὰ5 1η- 

ψεβιΙρανοτῖβ, [86116 ΥΘρΘυῖθ8. ὑϑλαηὶ παν ηοπίαηι πᾺ}]0 ὑπαιᾶπη ἰδ ροτα πα] 4 8 

ταϊϊοπθ αἀἰβοοσάθιῃ γ6] ἀἰββοπᾶτη 6856 ρο85886. Νδπι οοποθηία βαδ]δίο ἰρβᾶ 1οἸ ΠτΓ 

Βδυτηοηΐδ, Τίδασεα ααΐ δηΐιηι ΠΥ ϊᾶτη 6856 ἀϊουπί, 11 ΔθΕγτπατ υἱἀθηίΐωτν 14, 

πο ΠΘΠΙΟ 510] ρϑγειιαθαδί, αηΐπιοβ ΒυτπᾶΠῸ5 (ΥΡ᾽ ( ἀ1η18 δὲ ργαν τδι18 ΟΠ ἾΠῸ 6858 

Θχρϑυΐθϑ, σείθγαγα πη δα ΐθτη ΒΩ Δ ἢ Γ ΠῚ ΔΠΊΤηα5 δ᾽ βάθη, απᾶ 111} Ῥγ ἀ10 βἰηΐ, 

Ρλμώωα. ὃ 



" ΡΕΟΙΕΟΘΟΜΕΝΑ. 

νἰγίυ 8 6588 ραγἰοῖρο8, Πθηΐημ6 ἀπίπααιῃ πον ΠῚῈΒ ΘΟΥΡΟΙ ἱπιροσᾶσθ πΠΘη.6 ΚΉΤΟ 
6}08. Ῥουίυγθαιοη 08. δὲ ουρ! !ταιθυ5. δάνοτθα. Ουοά αυΐάθηι, δὶ 116 ἱρβίῃ8 
ΘΟΓΡΟΥΪ5 δββεί ηυδάδπῃι ἰηΐθηίῖο δὲ γοπιββῖο, ἤθυὶ ἢ0}10 τηοάο ροββεί, ϑϑά ἀβ ματ- 

.τηρηἷᾶ ΑἸ Π|Πηΐε8 58 015 ἀ]οίυτα : ΠΟΙ Β᾽ ἀθυθ 8 πυης ΟδὈθ(5 γᾶ ΟΠ θτη. 

Οκλρν. ΧΗΙ͂Ν--- ΧΙ ΙΧ, Ῥαυῖαβ δυΐθπι, ο Οθθ68, πἰεὶ ἔΆ]ΠΠ]ΟΥ, δηϊπηὰβ δἰϊαπηϑὶ ἴπ 

ΤΑᾺΪ 18 ἀπίθα ἔππθυῖῦ σου ΡΟ θ5, (τ 6η. ὩΪ81] ᾿τηροα τα, 4 οπη Πα 5 (6 πιροσὶβ ἀϊυτυγηὶς- 

πἰΐαίθ. σοπβαπιδίυγ δἕ ἃ] αυδπάο ἱπίογθαι, ἄς ρτοΐϑθοίο πηδρηδτη δία στάνοῖα ἀὰ- 

ιϊαϊομθια ἴῃ πηϑαϊατα αἰέυ δι. υΐρρθ δχρ απ άπ θβίὲ Ἰοοὰβ 16 ἀθ σϑύστα 

παίατα, ΡΟ ηθσαἴϊοπθ, δὲ σουσυρίίοηθ. [πὸ Πθθτα αυυμ εἴ ἱρ56 δα πιοά πὶ ἡ 618 

Θββθῖῃ ἀθ᾽δζιιβ,ρ ΠαυΤΆ ΡΟ νοῦ ἱβ αυϊά τηῖμ] δοοϊἀοτιι. Θαυτῃ θηΐπι ἀοοίτίπατη ρἠψ5ὲ- 
εαπὶ Ῥυϊάτθτα 6586. ἸΟΏΡ6 Ῥω βίδῃ 155]ηᾶτη, αυρρα 4 ἀοςσοτοῖ, αυΐθὺ8 οδ 518 ΤῈΒ 

ΟΙΏΠΘ5 Ρ6] ΟΠΓΘ ΠΣ ν6] 1η θυ γΓοπῦ, Ρ] υτϊ πηι βία] ἴῃ δὰ ΘΟ] σᾶ ορὶ. ϑοά 

ΑΔΤΩΨ 18 ΟΤΑΗϊπὶ Ρ]]ΟΒΟΡ Βοσαπη ἀδογθία ᾿πνθϑίρασθπὶ δὲ ΡΟΥΘ ΤΟΥ͂Θ πη, ἰᾶτηθη ἀθ 

οτία δ -ἰπίθυϊι τα πὶ ἨΔ] πον τὴθ δ 118 ἀἰβοθῦθ πιοχ ᾿πίθ! ]εχὶ, Ῥοβέθα ἱποϊάϊ 

ζοτίρ ἱπ Όταῦ ΑΠπαχαροστθ. Θυϊ ααστη Οπιηϊᾶ ἃ τηθηΐθ αἰνῖπα οταϊπδγὶ οἱ δά- 
τηἰῃἰβίγασὶ ἀοοογοί, ἀΐσθυθ ΠΟ ροββιπ), αμδηΐα 5Ρ6Β ΨΘΙῚ ᾿πν Θῃ ΘΠ αἱ ΔΏΪτ τ ΠΌΤ 

ΟΟσυρανουϊ, ὥρα τηΐγυτῃ αἀϊοία 6βί, φυδπίορθγα θέϊατη 11}ἃ τηα ἔθ] τὶ α χϑρεοίδίιο, 

Ἐϊξθηΐτα 1}|6 φυαοαὰθ, αὐ ΒΙ ΠΡ ῸΪΔΤα πὶ ΤΟΙΌΤα Δροηγοί οδιι588 δ σϑί!ο η68, 8 ΥΘτη, 

Δαηυδπι, 8}18 ᾿)}}8 ΘΟΠΘΥΪ5, [Πα ΔΤ τηδοϊπᾶ8 αυδβάδτη Δα θεθαΐ; τηθπίοπι ἀϊν1- 

πδΠ) Ρχο ογπεθαῖ, Ηπο αὐτὴ Πλἰ  δοο! Ἰσβθθπί, ΡΠ 81015 τ] οἱβ, δἰϊατη νἱδπὶ 

Ἰηργθαϊθπάδη) 6558 βίαία!. [14 186 ΤΩ]: Ρ]Π 6. ΡΘΙΒἃ51 6556 8] υἱά, 4αοα ΡΕΥ 58 

᾿6556ἴ τᾶ συ τη, ΡΌΪ]Ο τα πὶ, ὈΟπ απ, δὲ οὐ} 18 νὶ δ σθγθίαγ, αὖ απ τηᾶρτιᾶ, ρα! μτᾶ, 

Βοπᾶ σψοοᾶγθ 50] η 8, μᾶπο ᾿ρβᾶπι νἱτέυζοτη Δα Ἰρ᾿᾽βοθσθηΐασ, Ῥαυΐανὶ ἱρὶ (αν τ65 Ρὰ]- 

ΟΠ γαβΒ. ΠῸΠ ΟΟ]ΟτΘ, 864. ρυ]οΒυαἀϊη6. ρα] οἸσὰ8. ἤθη, βίτα Π οσα6 τηδρηᾶβ τηδρηϊ- 

(αάϊπθ, ρᾶγναβ ρῬαγνὶαίθ, Ποπθϑίαβ μοπθϑίαίθ. Θυφ αυὰπι Πγτη Θ᾽ ἕθπθσοτη, ορὶ 

οἴϊδτη 1πίθΠρσθγ ὩΪἢ1] 6886 ἴῃ ΤΘΓῸ ΠῚ πδίυγα ΟΠ ΒίΔη8 δ ᾿Ἰσητη ταῦ} }6 ᾿γεβίθυ 14, 
αυοά Ρ61 86 Ἔββϑϑί νϑύατη, ὈΟηΌτα, ρα] Ομ γατη, μοΟ οϑῦ ρτθῖοσ 146 85 ΓΟ 8018 τηθηΐθ 

ΘΟ ρ τ μΘπάθηἀδβ δὲ αυδβὶ ἱπίαθπάδ8. Βξ πο ααϊάθηι βυπέ, 4:5 'π ΠδγΌτη ΓΟΤΠΙ 

φυτβείοηθ ἐθηθηάα 6888 ΤῊ1}}1 νἹ ἀΘὩ[ῸΓ, 

Ολρ. 1. Α. Ηκο οπληϊὰ δυίθτη ροβίαᾳυδτιη ϑοοταιὶ σοποθβϑᾶ δταηΐ, μὗδηρο 
δἰζαπη ᾿ΠΡΥΘ5818 6ϑέ ἀἰβραξαςοηθιι, αυἃ ΔΏΪΠγὰ ἢ 6586 ΒΘ ρΙΘΥ πΌτα δία 16 Ἰιητηοτίδ- 
Ἰομὶ ἀοσοσθῖ, Εἰθηΐμὰ αὰῶ οοηίγαιῖα βαπί, ἱπηαλῖ, θὰ 86 ᾿μνίσθιῃ 8460 ταίρι πὲ 

αἴθ ἀνουβαητογ, αὐ ΔΙ ΓΘ αἰΐεσο δοσθαθηίθ δυΐ ροσθαῖ δῖ οἰαθαΐαγ, θυ 

Ρᾶτγν ας 5 Βρθοΐθβ δὲ ἔοστηδ πυπαθδτω. οὰπὰ τη ρηϊίαἀ]η 6 σΟποΙ Ἰατὶ ροΐοσιί, βεὰ μᾶς 

ΔΡΡσορὶ παπαπίθ 1118 Θνδπ βοοσθ βο]οῖ. Θαοά αὐζεπι 46 118, 415 β᾽ Ὀὲ 'ρβα δἵ Ῥ6Ὶ 88 

οοπίτατία βυηΐ, ναϊοσα αἰχὶ, Ἰάθσα δἰδιη πιὰ ϊσαπάππι οϑὶ 48 8}115, αι δἰἰδπιβὶ πῸπ 

πὸ ῥσόρυῖθ σοπίγασίδ, ἑδιῦθη Ια υἱὰ ἱπ 88 οοπεϊποπί, ηποα 8111 ουἰάδτῃ δαἀνθγβοζωσ, 

Εἰθηΐπιὶ πθ θο αυΐϊάθπι 836 ἰπϑίσθηη α}]0 ταοάο σθοϊρι πὶ δὲ δα τηϊτίαπε, 1ὰ απο ἔδοῖ!θ 
δϑΐ Θχθιῃ}}}8 ἀθπποηβίγασθ. ΝΆΤΩ ΠΌΓΙΑΘΓᾺΒ ἰθυπᾶτ 8, Θἰβὶ ἱρ56 ποὴ Βαθοΐ σοπίγδτϊ τη, 

[Δ ΠΘΠ ΟἸΙΠῚ ΒΘΠΊΡΘΙ ἴῃ 86 σοπτϊηθαΐ ξογηηδπὶ ΠῚ ρΆγ18 Πα πιοτῖ, Πα πησᾶτα ΘΗοἱ ροϊοσὶξ, 

αἱ ΡδτΙΒ Πυμηοτ! παίυγατα ᾿πάσδί, Εδάθπι ἱρη15 γαῖϊο θὲ. Θυὶ ἀαυπὶι ἵπ 86 ΘΔ] ΟΣ 8 

νἱ πὶ ΟΟΠΙΡΤΘΘπάαῖ, αι: Θβὲ ἔγι ρογὶ οοπίγατῖα, πὰ Πα] 8 πὶ Οτα ἔΠΘΌΤΘ ΘΟὨ]υΠποΐα8 6580 

Ροΐεβί. Ῥδυϊζθγ ὩἰΧ, αιι:8 Πα Πα ἍΤ ΠῸΝ ἔτ ρὰ8 β δὶ δα )υποίαπῃ ἰιαθοῖ, δοοθάθηϊθ οδ- 

Ιοτθ, αἱ τὰ ὨΘα 6 Ὁ}10 το 0 οὑπὶ 110 σοποὶ!αῖασ, Αἰχαθ εο ααϊάθμι δὰ δηϊπιαμ 
{τ πϑίθγδιηιβ. δὶ νϑῦὸ δὶς ἴἴὰ παίυσα ϑὰδἃ σοι ρατδία8, τ 'π ααοἀσαπαι!θ ΘΟΓΡῸΒ 

ἱηρτοαϊδιυν, {ΠΠῸ ΒΘΙΏΡΟΙ βθοιπὶ αἴζογαὶ νἱϊα, Θυΐ οὐτὰ τηουῦιὶ εἰς ορροβίίδ εἱ 



ΡῬΕΟΙΕΟΟΜΕΈΝΑ. χὶ 

οὐηίγατία, ἀρρᾶτθὲ πὸ δηίπιαπι αυϊά6 ΠῚ ἔδυσθ ἀὰξ ρᾶϊξ ὑπηυδπι πιογίθπι ρΟ586. 

υϊάαιυα αὐΐεπι τηοσίθπι πὸῃ Δαπηε1{, 1Δ ϑβὶ ᾿πιπηοσία!8. 1ὺχ τὸ δηΐταστη ἰπί6}}1- 
διζυν 8558 ἱτπητηοσία! πὶ ΠΘαὰ8 ἀπηπᾶπι ᾿πίοτ Γι. 

ΟΑρ. ΠΕ]. 58. Εϊηϊα πᾶς ϑοογαίβ ογαϊίοπθ (ὐὑθθ68, τὴ νθ1Ὸ, ἱπαυϊί, Ρ]αΠ6 

Ῥθιβυδβίβεὶ ΔηΪση ΠΏ 6888 ᾿πίθυτὰ8 δχρουίθια δίηιιθ σϑνεσα ἔαϊαγαμη 6886. ἀριά 

Ἰηῆθσοβ. 8 51 νοβ, διηϊεὶ, μα Θ 8᾽ αυοα σοπίγα ϑοοταί5 ἀἰβρυξςδίϊοποιη ᾿ποπθδίΐβ, 

ποΙ 18 ΠΠπὰ τοίϊοθοσθΌ Νϑαῦθ δῃΐπὰ [θη ρα 8 ΤηΔρῚ8 Ορροτίμηυμη, 400 48 Ϊ5 γτεθι8 

ν6] ἀΐσοιθ νϑὶ δὐυάϊγθ δ᾽αυϊὰ οαρὶδί18, πα πᾶτη τὙϑαϊουϊῖ, Τυπὰ νθῖὸ ιτηιηΐαϑ, αἱ 

πΘαῸ6 ΡΟ, ἱπαυϊῖ, ΆθΘῸ αυοα 18, α1ὦ ἀϊδβρυίαία βαηΐ, Κᾶτα ροβϑϑίτη Ορροπθῖα. 

Ψετγαηίδπιθη ποβοὶο αὐϊὰ τη ἴῃ Δηΐπηο τϑι δῇ ΒΟσΌΡΕΪ εὖ αι Ὀ] αι 10}18, βῖνα αυοὰ 

Ταὶ, ας ἃρῚ[αγ, τπιαρι λα! ἀο τη 6 ρθυϊατθαῖ, βῖνθ ηαοᾶά ΠαπηΔ δ τα σἱτ τ ᾿τα Ὀ60}}- 
πτ85 νἱ θέαν ρυομθεσα, απ οτηῖπαβ δὰ σεγίατη ΠΔΥΌΤη ΓΟΓΌΤῚ ΘΟΡΏ ΟΠ ΘΠ) ΡΘυνθηϊᾶ- 

τὴὰ8. Ββοίθ ἐπ αὐϊάθιῃ, ἰπαυϊὶ δοοταΐθβ. Νά εἴ ἀθ δος ἀμπδιϊαπάαπι εβϑί, δὲ ἀθ 

ΒΤ ΟΠ θ 5 Θὲ ΡΥ ΠΟΙ} 1185, ἅπ46. ταθᾶ αἰϊβραίδίο ρῥτοΐθοϊα δϑί, αἰ] Πρ ϑπεϊαθ. αυφυθη- 

ἄσπη. Θυοά ὉΠ1 δου 8, μευ πο 15, ΟΡΙΠΟΙ, δὰ ἰδηΐδια Βρϑῖῃ ἱπηπνογία 1α{18, 
αυδηΐαᾶ Τα ΧΊΤηἃ ΠΟΙΏΪΠΙ σΟὨ ΪΠΡΈΙΘ ροίοϑβί. 

ΟΑΡ. 1ὺὺΥὺῪῸᾧὖΨϑ-- Ἰ ΧΙ]. Απίτηιβ ἰριίαγ ΠῚ ἱτητηογί }}5 βὲΐ, ΟΡΘΙΘΘ ργθίϊυτη θϑί, ὁ 
ὉΤΩΪΟΙ, αὖ αυΐϊβαὰθ ἱπ πᾶσ νἱία βία ἀθαΐ θατῃ δρίυμπ τϑα ἄθγ8 ᾿τηπηοτσία!α]. Νᾶιη 

Ῥοϑβὲ τποσίθηι βὰ8ἃ 4αθιηα 16 τηδηθΐ 5018, [εἴα 1118. ταὶ {Ὑ185115 ζυΐατα, Ῥστουῦΐ 4118 ΠῚ ΠῚ] 

Ουγϑιη ἱπ μᾶς νἱΐίὰ ραβδί, Βδγιπῦ δπΐτῃ ἃ ἀξθιποηθ Παθ 486 5101 δατη ἀθαποὶ 

Ἰοσαπι, αὶ 46 τηοτία!β Θχθισθαίυῦ 1 ἀϊοϊαιη, ἰπάθααθ διιάϊία 7] ουτη βθπίθηίδ ροῖ- 

ἄπ] 60, Οἱ 1051 ν6] πιᾶ]8 γ6] θ6 πα ξαϊυταπι 511. ΕΠ τη8}18 αυϊάοτῃ πᾶ ηθπά απ 10] 

6586 Ρ6Γ σϑτίμη) απο ἀδπ) ἰθιηΡΟΥ8. ϑρδίϊυτη, 40 Θχδοῖο ΓΟ τ 608 ἴῃ ἀοτη ΟΠ τὰ 

. ἃ] οὰ ραηφο δοσοχημηοάδίαι ; ΡΌΓΤΟΒ δυΐθηι εὖ βᾷποίοβ ΔΏΪΠΠΟΒ ἴῃ ΡῬΌΙΟΤΘΘ ἃ6 

ΘΟΘἸΘΒΈΪΟΤΕΒ ΓΟΡΊΟΠ 65 θυεῆὶ, αὈ1 ἀοραηΐ νιΐᾶιη σθιθ σοἰθβίθη δίαιθ ἀϊνίπαη. Αἰᾳὰθ 

Β18 συϊάοπι αἰ οὐ αὐ ἀϊάϊ πατταίίοπθηη ἀθ ἰθγγαβ Το σι οηΐθι5, ἔατη ἀθ ΒῸ ρθοΥθ 5, ἴπ 

αυϊθυβ 1.511, ῬΡΤΟΌΙ, βᾶπο νἱνοσοηΐ, ἰὰ πὶ 46. πῆρε! ουἹὍτι8, ὉΡ1 αἱ ΒΟΘΙΘΙΡΒ 56 ἷπ 
Βιᾶς νᾶ σοτηπη δου! ββθηΐ, πιδ] εδοίοσα Βαοτατη ᾿αθγεμΐ ροθμᾶβ. 

ΟΡ. 1Χ1171]. Φυὰ παιγαΐίοπθ ἀθβοϊαία μοῸ ἔεθ τηϑᾶο ρϑυτοχὶΐ ἀΐσετθ, Ηφο 

ἰριταν ααστῃ ἰἰᾶ 5ἰπί, ο ἃιηϊοὶ, μος πηᾶχιηθ ἈΡΘΙΘ ΟΠΠ65 ἀθοθί, αὐ νἱτία5. ἃ 

ΒΔ ΘΗ 1:5 ἴπ πᾶς νἱίᾶ ῬΑγΟΙρε5 τεἀάδτηισ. Ῥσχοροβίζαση θϑῦ Ὁ π τα τηΔρ Τὴ σϑτίᾶ- 

ἴῃ] η15 ΡΥΘτη αἴ ΤΠΔΡΏΒα 16 5068. υδησυδιῃ δαΐοτη του πο τη. ΠΟΙ] ΟΠ 6 πὶ Θᾶπι - 

ἔοτθ, αυδίθιη ἀθβουῖρϑὶ, μδαα σογΐο δέ πηᾶνθγπι, ἰᾶτηθῃ ἰὸς τηᾶχῖπιδ, ἈΞΒΘΟΤΑΓΟΠΘ 

οοπίεμαο, δᾶτα ἐαἰατγδιη 6586 1111} 51 Π}1} 61, οῦ 18 φαθιηηιθ ἔοτα ὑθδ 1ββϑίπηῦτη, αὖ 56 

πιδχῖτηθ ἃ σ᾽ οσαπν 1406 Ρυσ} οαβί απ η 6 Βουνᾶνθυιί. Εἰ νοϑ αυϊάθη 500 ααΐδα 16 

τε ροῦθ ἢΠπὸ ἀϊβοθάθεϊβ ἢ τη νοῖο πὰπο δϑθυπάθτη 65. Θυοοίτοα 16 πὶ δά 

Ἰανδουντη ἙΟΏγΘΥΤΆΠῚ, ΠΘ ΠΟΥ 15. 8118. πϑροίϊα [018 ΠῚ. 

ν᾿ ΟΑΡ». ΠΧΙΡ--Τ ΧΙ, Τύμ (τἰΐο, ποῦὶβ νϑτο, ἱπαυϊί, ο ϑοογαίθβ, αὐ14 τη πᾶδβ, 

οἴ φαοπηοάο νἱϑ αἱ ἰ6 ΒΕρο]ϊατηα8" Οαοιηοαυσαπημθ, ΥΘβροπαϊῖ, νοΡὶ5 Πα θηΐ, δὶ 

πο ο πὶ ΘΆρΟΥΘ ροΐιθυ 8. ϑ᾽τπὰ] δαίθιη μ᾽ δοῖάο 1] ἀπ] 6. σα ΠῸ5. ἱπτΏΘΗ8, 

νἱάθογ, ἰπαυϊέ, ΟΥἸτομΐ πὸπ ρΌθ58 Ῥθιβιαδάθσθ ἴη8. ΠῸΠ 6888 διιπάθιῃ, 46 η} διονὶ 

τηοσίαυιη νἱἀε ἱἐ18. ΝΆτα δηΐτηιβ τηθὰϑ δὶ ἀἰβοθββουὶί οχ μος ΘΟΥ̓ΡΟΥ͂Θ, ΠΟΙ ΔΠΊΌ]18 

Βοοταΐειη ΒΑΡ ΘΌΙ 18, βεὰ 6]5 σοΟΓΡ5 διῃογία τη. [ρΊταΣ ΠΟΠῸ δμΐπιο 515, τὴ] Οὐἱίο, 

ποαὰθ ἀοΙθαβ, αι ν᾽ ἀθυὶβ ΘΟΥΡῚΙ5. ΠΠΘΌΙΙ ΟΥΘΙΩΔΙΪ ν6] ΠΌΙΩΔΙΙ : ΠΘ646 Θπὶπὶ 8ὅ0- 

ογαίθβ 'ρ58 ρουϊθὶῖ. Οὐοτραβ δυΐθτη τη θα πὶ 56}06]165 ἴϊὰ, αὐ ἐὐδὲ ρΙασιθτί, ΗΠ αἱοε18 

ΔΌΪ , αὐ Ιᾶνᾶοτο αἰθγθίυσ, ΝΟΒ δυΐδβπι ἱπίβγθα τηοᾶο 48 115, αὰ ἀἰββογαϊβϑοῖ, ἱπίρθυ 
πι08 ΘΟἸ]Ο ΒΘ δπλυ, τηοάο σα] αι αΐθπι ποβίγαιη ἀθ}] σα ραπηα8, πᾶσ 8θοὺβ 80 δὶ 



χιὶ ΡΒΕΟΓΕΟΘΟΜΕΝΑ͂, 

Ῥδίγθ οὐϑδγοιη, ῬὈοσζδοίο Ἰᾶνδοσο ἢ]11 οὐπὶ Τα] Σὺ ἀοπχθϑβίϊοἰβ δά οἰ δ άα- 

οαμίατ. υΐθι5. αιὰπι ὉΠ ἶτηα πιηἀαΐα 46 ε1586[, δά ΠῸΒ Το νθιβὰ8 ϑϑίν ὕυπι τηϊ- 
Ὠἰϑίθυ ἀπ θοἰ ιν ΌΓατ ἰμρτοάϊίαγ, ααἱ δὰ Θαηὶ δοοθάθηβ, ἰηνλία8, ἐπα υἷξ, τη60 πυπο 

. ΌΠΡΟΥ ΠηΏΘΓΘ : ααΔ Πα υᾶπὶ (6 ΘΠ 6888 ΟΟΡΠΟΥΙ, 4] Τὶ ΠΟῚ τηϑ] ἀϊοίυτα8 518 ; 

αυοα ἔδοθγθ βο]οπί 1ΐ, ααλθβ τηουίθη) δηπμαἴἶϊ0. Νᾷδπη) 6Χ 400 ἴῃ σΆΓοογα νψϑυβαίυϑ 

88, ΒΘΙΏρΘΓ 6 σορηονὶ 6856 νἱγαπν θοπαπὶ οἵ Βαπιᾶπιιτη. Οαλγα να]θ δὲ ζογίϊ δηΐπιο 

ΡΘΙΙΟΥ ῥγωβδθηίΐίθῃ πθϑοοββίϊδίρια. Εἰ τὰ ηυοηυθ. νᾶ]θ, σεβροπάϊε βοοζαίθβ, ῥγῶ- 
ἀϊοᾶηβ ΒΟΉ Π15. Πα Δ 16 πὶ δὲ τη βθ!οογαϊδιη. [1)οῖπάθ δαΐθπιη ροσυί πὶ βἰδὶ 

ΔΙΘΥΓῚ 1ι581. Ταπὶ ΟΥο; Νοπάυτα 80] οσοίἀϊί, ο βοογαίθ : δὴ ἰθσθῃι ἴῃ τποπίλατα 
νϑγιοἶθυ8Β δάμαο ἐα]ραηίθηι ' ΝΟ εβί φυρὰ ἰδηίορθγα ἔθϑπθβ εὐ (τη ἃ ποδΐ5 

ἀϊβοθβϑύμη τηδίισοβ Αἴ νϑῖὸ ϑοοιαίθβ, δαυϊάθπ,, ἱπησϊί, Ἰοηρσίοτγα τηογὰ πλ}}}} Ιαοτα- 

ἰυΓῸ8 ΘΒΒΘΙῚ ἰδὶ μοο, αἱ τηΐπΐ ᾿μϑὶ νίάθτογ ἱποοηβίδῃβ. 6886 δάθοαιθ γἰἀϊου!αθ. 

Τιδαιθ τ ΐ τπούθιὰ ρθγᾶβ, ἡπ 850, ὨΘα 06 Δ]1{6Γ ἔλοϊδβ. Θυοοίτοα ΟἸέο ἀγςθβϑὶ 
}Ββὶῖ ΘΔΓΟΟΙΙΒ τα] Ἰβίγα πα, ααὶ ροου] τη ἀβουσθῖ. ΟΘπθι αυλάθπι Ποτηϊηθιη ᾿η 6 ΠΒ 
ϑοογδῖοβ, ἄρ ἱπαυϊῖ, ο Ῥοπθ, 4υϊ4 ἔδοοΥΘ τὴ6 )8πὶ οροτίβί : ἴω δηΐ ποβί. Θυυτα 

Βδυβεσῖβ, ἱπαυΐ 1116, οθδτα 1418, ἄσπι ραπαᾶ στανατὶ βθητίαϑ: [ἘΠῚ σοῖο ἴῃ Ἰθςίο 

ΤΟΟΌΠ) 068, Ηἰ5 ἀϊοίβ οἱ ροσυϊαμῃ ρουτοχῖί. Θυοῦ αυΐϊάετη ϑοογαίθβ 118 δοςθρίΐ, 

μλ}}}} αἱ ἰσϑτηθσϑὶ δὰῦ να]ίατῃ ταπΐατθί, Ουἱά ἀυΐρι 1 αἱΐ, ΠΠοθῖηθ 4115 τη οσ δ 15 46 

᾿ιος ροοῦϊο οἴδδιτε θαι οηθιη 1 ΝΟΙῚ ΠΟ ἔδοοσο, τα ἰβίου Γοβροηάϊξ : ΠΘ6 6 Θπΐτα 

ΡΙὰβΒ. οἰσυίς μασδηαβ, αὐδπὶ αυδηίμῃ) 5818. 6886 σ᾽ θίμσ. τη 1116, αἴ Ῥσθοθ9 

ἰδτάθη, ᾿ηαυϊῦ, 4115 ᾿τατηοτ "8 ἔαςογ δά ποὺ ροσαίμτη ᾿ἰςοϑῖ, αὐ μεθ πιρτδίϊο τλ μὲ 

θ6 16 δ! οἰΐθσαιθ ονθηΐαῖ, Τίδαυθ μοὺ ἃ ἀ118 ἱπηπιουίδ! 1 18. ΡΥΘΟΟΓ αὐ τοΐμὶ οοη- 
ἰἰπραῖ, Ηἰἴ8. αἰοι8. ροουυτη Β1 τὶ δὲ ἐγᾶπα 1} ἃηΐτηο οχιδυβὶῖϊ, ΝΟΒ νϑῖοὸ δυτ 
νἱ ἀοπίθβ ὈΙρθηΐθια, σαστα δάϊιαο νἱχ ΘΟ 1556 πι15 Ἰδουϊμιδ8, (πὶ ΨΘΓῸ ΠΟῚ ΔΙΩΡ]ἰι5, 

Ροΐαλπια8. ΠΟ ὴ8. ἃ ᾿ΔΟΥΙΤαΪΒ. θη ροσᾶσθ. Εὐθσαπί θίΐαμν αυἱ ἃ]α νοὺθ δ] υϊᾶγεπέ δὲ 

ΡΘοίοτᾶ ἰαπάθτεπί ργζθ ππζγοσθ ϑοογδίθβ δυίΐθιῃ, αυϊὰ δρὶξ8, ἱπαυϊί, ο Βοπὶ ὃ ἢὰπὶ 

δ ᾿ρϑδτῃ οὐ οδιυβᾶπ) ΤΠ 16 Υ65 διηδπἀανὶ : ΔΙῚ Θηΐτα ὈΟΠῚ5. Ομ πὶ θ 5 τηοτϊ απ τε 
6586. Αἴαᾳυθ Π0Β [15 δ ις15 Θσυ θα ϊμ5 οἱ δου τηδᾶβ σθρσθβϑίιηβ. 1116 σϑῖο αευτα 

ῬΔΌΠΙΒΡΟΙ ΟὈδιθ]ασβαί, οσγυτα Β:01 ρτᾶναγὶ ΒΘ ἢ {16 8, ΒΡ ΠῸ8 ἢπ ἰθοΐῃϊο τϑοῦθυϊί. 

Μοπῖ δυίθηα ῥτοχίμαιβ, ο Οπῖο, ἱπαιῖῖ, “4 βου!αρῖο ἀθθαπιαβ σα! τα : ἰναπο ἱρίςῦ 

ἄφο τϑάάϊίθβ, υοὰ ηὐὰ Οπίο 86 ξαοίυσαμ 6556. ΡΟ  οοσθίαγ δυμηααθ τοραγθέ, 
ΠΌΤ αὐἱά Δ᾽ νο]]οΐ ; 1116 ᾿ϑηϊΐοσ ρ]δοίάθααπθ δηϊτηδιη ἐχϑρίσανί.--- Ηὶς ἔωϊι νλίξ 

εχϊίβ, ο Εομθογαίββ, χιθῖα μαθαΐϊέ δπηΐοα8 ποβίρθσ, 00 πιθιΐογθιῃ, ργιυἀθμίοσομι 

δίᾳια ᾿υΒΈΟγθιη νἱγυσα ΠΟῚ ΘΟΡΊΟΨΙΤΉ 08. ᾿ 
Αἰααθ ᾿οο αὐυϊάθπι Θϑβὲ ἀγρυτηθιΐαμῃ ᾿ν]58 ἀϊαϊορί, αιθη) οὐπὶ οται Ομ 8 οἰθρσαπίϊἃ 

ΔατΑΙτΆ 1118 σοτπτηθπάδί, ἴὰ πὶ τλα]ο πγᾶρ]5 δἰἑᾶπι σοσυτα, απ ἴῃ 60 ἐτδοίδηίαγ, στᾶ- 
νἱΐαβ δίαυῃθ ρῥγεβίδηϊϊδι Θυδηηυδτη δαΐπι ταιομοβ εἰ ἀγριπηθηξα, ἃ ΡΒ ]οβορο δά 

οΟπἤγιμαπάδτιη ἤάθπι ἱπατηοτγί 8 {18 ἀπὶπιοσὰπι οχοορίίαία ποῖ Θᾶτῃ σἱτα Βα θοπί, υξ 

αυοα ἄἀοορσθ νου, 1ᾷ τϑνθσὰ ἀθιμημοπϑίγαββθ Ἰυϊοατὶ ἀεθθαΐ ; “ ἰδπιθπ θὰπ) βυὺ- 

“ Ὀἰθρυίδτυηιλ ἀθ μοοὺ διρυπιθηίο τϑοθπίϊοσθ ἰδία Τὶ θπηαππεβ ὈϊΙορουτ. 
ΡῬΙαῖ, Ατὐρυπιοηΐ. Ρ. 19 5344. Τϑῃηπθπιᾶππαβ ἴπ ᾿ἴθτο, Γβῆτοπ υπὰ Μοϊπθηρθη ἄδν 
ΒΟΚτγαΚοΥ ἄρον {Ππ806γὉ] ]1ομ κοῖς ᾿. 328 5844. ϑυβίομη. ἃ. ῬΙαί. ῬἘΠ]ΟΒΟΡ. τι. 
Ρ- 98 5644. (ς0]}]. (δβομίοννί ἃ, ῬμΠ]οβορη. Τ᾿. τὰ. Ρ. 461]. 5464. ΥΥ̓γιτοπθδοῃ. ἐπ 
Ῥτγωῖΐαί. δὰ Ῥμεάοπ. Ρ. χχχιν. 544. Ουβῖ, Ετ. ΥΥΊρρθοτβ ἴῃ Εχαμιὶπθ Αὐρυτηθηζοτυπι 
ῬΙδίομθ. ΡσῸ ἱπηπιοσίδ! δῖα ἀπῖταὶ ἰαπιδηὶ. οβίοο. 1803. 4. οἱ ἔγαπο. Ῥϑιίανεὶ 
ἀθ Ατρυτηοπῦβ, αυϊδὰ8 ἀρᾷ Ρ]αίοπθπι δηϊπιογατα ἱπηπιοιία [85 ἀοἰεπαϊίυτ. Β6- 
το π. 1815. 4, Ἡ. Καηθανάς : ῬΙαίουβ Ῥιιθάοη παῖς θθβοπάθτου Ἐς Κίον δαΐ αἷς 
ἘΓΗΒΕΘΥὈΠΙΟΗΚ ΘΙ 8] γα οὐ] ἃ αἴθτε ἀπὰ θΘατίνο. Τιῦθοοκ, 1817. 8. 



ΡΒΟΙΕΟΘΟΜΕΝΑ, ΧΙ 

εἰ Πἰϑϑίπιθ ἀθ ̓ νὰς τθ ἀϊβρυΐαββο αἴχψαο ἀϊνίπα φυλθαπι πιθηεῖϑ ἃρτταςἴοη 6 δ ἀϑα 86 Ροϑι- 
γΘηἾ586, 40 ΡΘΥνΘΏΪΘ ΡΟ Ββὶ Πη18 ἀπ 16 1 1ρ505 ΡΠ Π]ΟΒΟΡΟ5 οοπηίίρ, ἰᾳ πο ἰΐ αυϊάθη) 

ὨΘΡΆΡαπί, αἱ νἱπὶ οὐ ΤΟΌΌΣ ἈΓσυμηθπίοσιτη. ἃ ἐ0 ΘΧροβίίογιμη αἰ] ο Ϊο18. ἀϊϑρι- 

δι] ΟὨ ΒΒ ἔγαηροτθ βιπἀπογαηί. ΝΊπσαπὶ πϑίιο τηοτίδ πὶ Οτηπθτὴ Πᾶς γαίϊοΠΘ Πῇ 

δα σοτίδιη Ῥθυβι βιοηἶβ ἤθη πηηαδτι δἀάποθγθ ροίθυϊί, πἰδὶ δηλιμὶ Ποία πδ ἔπ Γᾶ ΠῚ 

ΡΘηϊίυβ σορη!ᾶπι Παρ δΐ αἴαυθ ρθιβρθοίαπι, σαοα πιουία]! άμιιο ΘΟΠ ἰρ͵586 ἈΓΡΙΓΓΟΥ 

ΘΙ, ΠΘΩῸ6 σοηίηρεοῖ ηηπ8). Νόαιθ νοσὸ Ῥ]αΐο 1056 τϑιϊοηὶ βυθῷ ἰαπέθχῃ ἰσὲ- 

Βαϊ ρου θυῖβ, π}}18 αὐ θἂπὶ ραίΐαταί οὐ ποχίαπι 6556 ἀυδ᾽ταιουῖθυ8. 564 φαριηδά- 

τηοάτπι ΠΟ5, 4] το ἱρίοτἾ8. Ο} βίη τ Ἰὰς 6 βυτπιι8 ΘΟ] βέγαϊῖ, δύραπηθπία Δα σρθῖα 
ἱπαυπιοσ τα} τα τ18 ΘΟ ἤτιπαπάδπι ᾿απηᾶπᾶ τηθηΐθ οχοορί(αξα ΒΟ Θηλι8 Βυβίθηϊαγα ηαδδὶ οἵ 

δά]ινατθ 60, ααοᾶ ἔσθ Ομ υ 1811 ἀυείουιαίθ οτοάἀϊσπηιβ δὲ σοπῇ αἴ πλιι5 ᾿τηπηογία 65 6556 
ΒαΠΙΔΏΟΒ ΔΏΪΠΊΟΒ : 1(ἃὰ ϑοογαίοβ ἀρ ΡῬ]αίοηθιῃ ταϊϊοηῖθιιβ σοὶ οχροβίτῖ8. οὰτα ρἷᾶ 

αυδάδπηι βαρίθπίϊε δέ υἱτία 18 σοπβοϊθπίϊα οἰΐδτη ἤάποίδηι 1ΠΠ1 ἃταρ! δοἰαγ, φυδη 
Θαυϊάθτη ἀἸχθγὶπ) νϑγ ΡΒ]]ΟΒΟρΡ Ἰσᾶπη, μος. οϑί ποῖ βίαϊίαιη διτορδητίδτη, “αΆ]Θπὶ 

Ῥτοάπηίϊ 1111, φαΐ [6 πο γᾶν ]ο ἱπνδπίογαπη βου διηοτθ οΔρ ἀφδοτοία δὲ ρ]δοϊΐα βυὰ 

ἀη106 δἀπιϊγαπίατ, 588 νϑυιίδι]5 συδη ἀδιῃ ργεβϑδρὶ [ΟΠ θῖὴ Θχίυ ΒΘ ΟῈΒ ΤΘΙΓΌΠῚ τηδρ ΐ- 

ταὐΐηθ, ρταναΐθ, ἀϊρπιίαίθ ᾿ἱπ]θοίδπη ἃΐαι8 ᾿ηΐα5. 1τ ΟΡ πὶ οὐ) 8408 ροοίοτε αἰνὶ- 

ηἰζαβ πο αβαπμ. ὐδπι αὐϊάθτη βθηΐθη τ 8π ποβίσαιη αυυτη αηΐνοιβα Θοογαι8 ἀἰβρα- 

ἰδί10 νθυᾶπη θϑ88 ἰθβϑίθίισ, ἰὰ πὶ ̓ πη ΡΥ Τη19 οοηβιτηᾶπί αυδ Ρ. 84. Ο. Ρ. Ε-. ρ. 85. 6. 

Ρ. 90. Ε.- Ρ. 91. Δ. 8. 6. Ρ. 107 564. ἃὺ 60 ἀϊουπίατ. Ταπίωυτη ἰρίίαγ ἀρϑβέ, υἱ 

ΡΙαΐο, ποῦ ἱπίβ!]θοία τοὶ, αυᾶπι ἐγαοίαν! τ, αἰ Πα] αῖ6, βία] 6 5101 ρϑυβυδβθιῖῦ διρὰ- 

τη Π15, α1ε8 ΘΧΡΟβυϊββαῖ, ΘΗ͂ΪΟΙ πϑοθββασία γϑ]0η 8, υὐ 506 πὶ 1πηι ποτ δ] 1{8015 ἀπἰτηο- 

ΤΌΤ σϑγίδτη Θχρ]ογαίδτηαιιθ ΒΔΡθγθιηιβ; αἴ Βυτηδπὶ ἱπρϑηὶὶ τηθαϊοογ αίθιη τηᾶ]ουθ 
οὐπὶ πιοάεδβιϊα ἃρπονθυῖί, πᾶτα Ρ] ΘΓ] 18. ΘΟΓΌΤΩ, 4] ΤΘΟΘΠΓΟΓΘ εἰαίθ θᾶπάθπι ηυ:- 

βέϊοπθπι ἰγαοίανθγαμἶ. αὰπὶ δαΐθπη τοῦτ ΑἸ ΗΠ ου] δίθτα ἰαπίδπη 6556 ᾿πίθ ΠΙροσϑί, 

τξ τηαϊια αἰνίπατὶ Ῥοίλιι5 ἀηΐπηο αὐδτὰ τηθηΐθ ᾿πί8 1.1 δὸ αἰεὶ 46 Θχρ]οατὶ ροβ88 

ψἱ ἀδυθηζιγ ; τηΐτιτα ΠῸΠ δϑί θίϊᾶπῃ 1π ΠΟΟ ΠΠΡγῸ Βα 1155 πῦῖ8. σθσαπλ ἀϊβρυϊαιϊοπθυ8 
ἱπίδχίεχίαβ 6886 πιντῖσαθ οὐ [θυ ]οΟ585 πδυγαίοηθθ, 4: Ἰοσυτα Οὐ ποαηὲὶ ἀδιηθπ- 

ΒΓΑ ΟΠ ἷ8Β. εἴ σαγίοσαηι Δγριηθηίοσιπι, [)6 απ τ ν]ἱάθ πε τηοῃὰΐ δα ςᾶρ. 57" 

Ρ.107. ν. Ναιῃ νϑγιββίπιθ ΕἸθγματάυβ ϑοσὶρῖ. 1566 ]]Δῃ. Ρ. 382. εθο ϑουιρϑῖΐ 

“Μαη Καῆπ αἱβ8 φοιυῖ58 αἀπποίιηιθη, Ῥίαίο ᾿μαῦδ. βὲοιι ὀϊϑισοίϊοη ον ΠΙ͂ψέ θη, ἐπὶ 

Θεροηϑαί ἀο9 Παἰϊϑοπηοϑηηθηΐϑ οὐδν ον Ἰογη μη δοισεῖδο ὑραϊοηί, ἀὰ το τοη 

σεροηδίπαοη αἷὸ Πέρα τὐαν, αἀἷθ αἰι5856}0 ἄθηι. ΕἸ δοιοϊιἐ βἰογοῖδο δ᾽ πιοεπϑοοίιοτ 

Ῥογημ ἀπά ΕΥ̓ αϊηιηρ' ἰΐορθη, οὐδ το ἰἤηι αἷθ Ῥετημη  δοι οἶδ οἰ ὑεὲ 

Ἠροΐλ Ζιι οἴου τὐσαγθη, ΟὐἰεΥ τῦὸ δὶ6 {ἰρα ΚΡ αἀἰο ἘαΘ 5 ρ 5 γα ϑεῖπον Ζι ΤΟΥ͂ 

2: δοίμισου βοἰιϊοποη. (ΤῸ τιαᾶρ ουϊἀθηξίῃ μογοοῖυο, ἐμαὶ Ρίαίο ἢκμ8 αταϊϊοά 
᾿ϊηιϑει" 4 εἰ Μψειϊο ἐτααϊίζοτι8 ἐμ ἐπ τορῖψ ἕο ἐϊιαΐ αγριιπιθη αι ἐοη., ΟΥ̓ γΘαΒ0Ὴ - 

ἐπ᾽, ἦπι τολιϊοῖν ἐϊθ αἰδουιινδθ τῦὰ8 τϑϑρθοΐξίηρ᾽ ἐμο86 οἰ ))εοῖς εὐἰνοῖ ἰδ6 δοψονα {ἢ 

ὑομηαγῃ ὁ πιιηιαη ππιἰογϑέαπηϊηρ᾽ απὰὶ οαρογίθποθ; ΟΥ̓ τύΐοτο ἐδε αὐβιιηιθηξ πα 8 

ἐἐ8ε: ἐοο αὐ ἠοιίέ ΚΣ ᾿ΐθι, ΟΥ̓ δϑδηιθὶ ἐο ἐιῖνι ἰοο αἰ βίον εξ γον εἶθ σον ργεἰιθηβίοη 

90} 8 ἤθαγ 78.) ---- Ο ἀϑτηδαπηοάαπι αυΐοτα Ρ ἢ! ΟβΟΡ 5 ποβίθγ ᾿ῃ ΤΟΥ πὶ ΟὈΒΟΌΓΔΙΙΙ ΠῚ 
Θηδιγαϊΐοπα τηυίμοβ ΔΒ] θαϊί, ααΐθὰ8 δηϊμηὶ ϑὰϊ βθηβᾶ ποὴ ἰδπὶ Δρουϊγθῖ, ααδτα 

ββηϊβοατγοῖ; τὰ ἀυθίαπι ποῖ δδί, αυΐϊπῃ Ἰάθιη ὑϑιι8 81 δἰΐδπη βιρθυϊοσαμα ΡἈ1]Ὸ- 

Βορβοπα ἀβοσθίῖβ οἱ ρδοϊ(ϊ8 δὰ ρσοραηάδ οἱ ἀθιηοπβϑίταπάα θᾶ, ηὲ οδαθγθηΐ 

ἴῃ Ὠυτηδπςθ τηεη 18 ̓π|6]Π]ρϑηίίαιη. υοά αὐυϊάθπι πος 'ρ886 110 πιοράο ςεἰανὶϊ, αἱ 
ααϊ ποπ βοίυπι ΕΗ Θοταίθπλ, ϑἰτητηΐαιη εἰ. Οεθοϑίθῃ, Ρυιμαρογθοτσαπ) αἰβοῖρα]οβ8, 

σατὰ ϑοοτδίρ οΟἸ]οαμποπίοβ ἰηἰτοάακχειῖί, 564 οἰΐαπι ΡΠ] οἷ αὶ ἀἰβουίθ τη θη ΟΠ τὰ 1η]6- 



χὶν τς ῬΒΟΙΓΕΟΟΜΕΝΑ͂; 

οουΐε, αξ ν6ὶ Νΐπο οἸανίββί πη μια] ρᾶτατ οαπὶ ἰπιρτϊποὶς ἀοοίτῖπα Ῥγιίμαροτίοα ἱπ 
πος Πἰἶθτο ταϊϊοπθια παᾶρθυΐββθ. δ αυᾶ Τα σν. δηποί. δὰ ῥ. 61. α. ν. Ρ. 62. 8. αἱ. 

ψοτγαπι θηΐπὶ νοτο, Παοά ἴῃ 4}118. ἀϊδ!ορΊ5 ἃ Ῥ] αίοπϑ ἔδοίστη 6886 πονἱπηαβ, αἱ 8110- 

Τὰπὶ ἀθοτοῖα δὰ βυδτη σχαίϊοπθιῃ ἱπηηυΐαγαί ἀἴααθ θιηθηθαγεῖ ; Ἰάθπι οιΐαπη 'π 96 

Πἶθτο ἔδοΐυπη θ586. Ρ]08 αυδπὶ ψϑγβι τη !}8 οί, υδηθαλτη ῬτΟρίου (ΘΠ Όγᾶ8, 4105 

ἀοοίτίπαπι ῬυΠαροτθογυπη ἱπνο] υἰᾶπι 6888 οοηϑβίαϊ, αυϊἃ ΡΟ ΙΒδι πηατη 8 Ὁ 60 ἱπιπιὰ- 

αἴ πὶ 511, δοσυτσαίϊι8 ἀθἤηϊσθ πο ἀυβῖίτη. (ὐὐπίθγοπάα βαπέ δυΐθτη, δὲ φαύγυτα 

ἱπίθγεδὶ ἀθ Η18. σϑθιβ ἀπ ροηίίυ5 ἀϊβρίσοτθ, ας ἀϊβραίΐαν!ς Ετ, Αϑεῖυβ ἴῃ ἰἴθτο 1)6 

νὰ εἰ β τρεβ ῬΙαίοη!β Ρ. 163. 

Θυροτηδάτηοάμυπι διΐοτα Ῥ]αΐο ἐπ 8815. 110 118 Ῥ]ΘΥΙ54 6 ΤΟΓᾺ πὶ 50 {{||55| ππάσατη 15. 

Ῥυϊζαϊοπθη σΟΠ] μη χὶς οατη ΠδΥΓΔΙΙΟΉΘ δὲ αυδεὶ δά απ ταί: 06 ΘΟΙΈ ΠῚ, 1:8 Οχ ᾿'ρβᾶ 

Βοτηϊπ πὶ νἱία Θββθηΐ τοροϑίλία τ ρυἠπιβαὰθ 86 ϑβοοζαίοπη Ρογίἐπουθηΐ ; 1ἴὰ ἴθ ῬΗε- 

ἄσπρο απερβίϊο 1}1ἃ ἀθ ᾿τητηοτία!ταΐθ ἃπιτηυσατα ἴᾶτη ἀγοΐθ οοπ]υποίᾶ δὲ ΟἿ ΠῚ ΠΆΓΓἅ- 
ἴϊοπα ἀθ δχίγθιηϊβ ϑοοσαῖὶϑ ἀϊοίὶβ οἱ ἔαοί5, αὐ ἴδ 0116 418 ἀπθιίζατα δ Διαθί οτῸ 

Ῥοββῖΐ, αἴταπι ΘοσΥα 8. ΤΟΥ Θἢ 118. ἹΠΠΔΡΊΠΘΩ) ΒΟΓΙΡΊΟΥ ΘΧ Ἶθ τ σοὶ οτῖῖ, ἃπ ἤάθια 

ἱπηπηοσί Π(8 18. ἈΠ ΙΠΟΤ τὰ ΔΥΓΡΌΠΊΘ Ἶ8Β ΘΟΠΠΤΠΔΥΘ. οἱ δα]υνασθ, (ὐθγηϊπαὰϑ ϑηΐπῃ 
νἱγα ΠῚ Βα ̓ θητβοίτηαιη, δά τηοτΐθπὶ σοη οπηπδίαχῃ, Ὁἢ 1π|0Ὸ νἱΐθ αἴθ ἴπ σάγοθτθ οὐτα 

Ὁ ΤηΪςῖ5 οἵ ἀϊβοῖ ρα 15 [Αγ ΠΥ] 6 Υ νοιβαηΐθτη δία δᾶ τηθητ15 (τα πα 01 }Π[1{αΐ6,. Θὲ σοταΐ- 

ἰδῖθ δὲ Π}] ταί 46 το. ργαν ββίτηῖβ ἀἸββθυθηίεμη, αὐ ἸΘ ρθη τ θι8 πο δὰ τηοτίομῃ, 
564 δὰ νἱέαιη βθδίμπι, Ὅτ σΘΠΘσΟβὶ οἵ Ἔχ ϑὶβὶ σῚΓ ἱπρθη αἰνῖπα ρῥτοβαρὶί τηδϑπῖθ, 

ἀἰβοθββαγαβ νἱἀθαίαγ, Θϊηρμα!ῶ δυΐθπι ρᾶγίθϑ ᾿Ἰηΐθυ οΟἸ]οα θη ΐ6 5. ρΟΥβΟΠᾶ8 ἴδΠὶ 88- 

Ῥ᾽εηίθυ βυπὲ ἀἰβίυ θαΐα, αὐ νου βδίπιθ Ἰπἀϊοανουῖ ΥΝ γ (6 πη ὈδοΪᾺ58 οταηξα ἢ θΘΤΘ θᾶπι 

ΤΕΤΌΤΩ ἃ0 αἰ ΒΡΟΒΙ(ΙΟΠη15 νϑυϊαΐθι), 4:8 ἸΘρθηζίι πη ΔΠΪΠΊ0Β ἱπουθα Ὀ}Π16. σἀρίδί, ἔθ- 

πθδΐ, δ νᾶτῖο ἀβίποθρβ αἴδείι νϑυβθῦ, βο] οὐ {1 18, σοτητ βθσαιοβ, δἀτηϊ γα 10Π|15, 

Ῥοπονο]οπίϊς, τα αὖ Ηἴσ ΘΘΥΠΊΟ ΠΟῸῚ τηοάο ιβίεΒ ἐγαροο τ πυτηθσΌτα οὈἰϊηθαΐ, Βα 

οἿηηΐ υδΙην1Β Η600}}}} ἰγαροαϊα ΟΠ ΔΟΙΟΙ 51:0 δὰ σοταπηιπὶοδίϊομθπι δἴδβοίῃβ δ ἀ0- 
Ἰοτὶ8.. ᾿ 

Θυδ αυυτὰ ᾿ἰΐὰ 5ἰπί, Βα 88πη6 ἱπορίβ 1υ ἀϊσαταπί, αὶ μυ}α5 τὶ Ἰθοοποϑια βίδ- 

ἰὰαθυαπῦ σΟΠ] ΡῈ Πα ἀπ 6556 σὰἢὶ ΑΡοΪορίο οἱ Οὐϊίοπὶβ ἰγαοίδτοπθ, δάθοσαθ ἀΠΠ πὶ 

Θοάθῃ ἔετθ ἴθιῆροσθ, ἴος θϑ πο ἰΐᾶ τη υϊίο ροβὲ ϑοογαι8 ΟὈϊίαπι, ἃ ΡΙαίοπε βουῖρ- 
ἴυτη Ρυΐαταηί, Ναπὶ αποα ἴῃ 60 ἀθ ἰιηπιογία!ϊταίθ πὶ μοσαμι α1] 15 6 π 155ΐπη8 ἀἰβρα- 

ἰαΐατ, δία θ 11 αὐ απ Παϊο ἀτσυτηθηίο ἰὰσθι δ απαυπί, δα βίπηὰ! δίε ἢ ρσαπίυγ, 1 

αυϊάθηη Θ᾽] αβπι 0] δϑί, αὖ, ὨΪΒῚ ἔοτίθ Ῥ]ίοπθιμ ἀοοίσϊ πε δὰ: ταϊϊοποπὶ σοηϊζίπαο 

αυοάδπι Βοτρίογατη οὐ ἀΪη6 δία 16 Β6116 ΘΧΡΟΏ ΘΙ ψΟ  αἶββ6 ΟΡ Πϑυῖβ, αἱ ἴδηθη ορὶ- 

ΠΟΙ τηὰ]α βδαηῦ α΄ Ρ] απ απ δα νεσβαπέυγ, πα }]0ὺ τηοάο ἰηάθ οΟἸ ἶσῚ αὐυϊάαυδηι 

ῬΟΒΒ6 ν᾽ ἀθαίῃσ ἀθ πθοθβϑιπάϊηθ δῦ σοπ] Πποίΐοπθ, ας οἱ οὐ 8118 Ῥ] ίοπὶβ 1 τὶ 

Ρτωβουίη ααοὰ δἰζπθὲ δὰ ἰθιυρα8, 4110 ΒογρΕ βυηΐ, ᾿ηίθγοθᾶαί. Θασπ δπΐπῃ 

ἀἰνῖπυϑ ΡΙΣΟΒΟΡ Ν5. ἃπῖτηο 50 οοποθρίαδια ἰθηθσθέ ΡΒ] υβορἰς ααδηάδηι ζοστηᾶτα 

οἵ γα] 6 ΤῺ, ἴδιθη ΒΟ 6 πὶ σΟΠΒ1118 το ΡοΥ θ.5 ἴα δορσοτημηοθανξ, αξ βἰπρα αβ5 

αυδοάδπη) 11}1ὰ8 ρατῖθϑ οὈ]αΐα βουϊ θη] ορροχϊαηϊίαΐϊθ Θχ ρ] ἰσᾶγθ τηδ αἷββα νἀ θδίασ, 

αὐυδη ΟΠΊΠΘῖ ἀοοίΠηδτη ροτροίαο αοάδηῃ οτάϊπμθ αἰβραίϊαιϊομΐβ ρογβθαυΐ, [ἴ{π69 

[ἀοίυπι 6ϑΐ, αὐ Ρ᾽ υσίτη 05 Ἰο 5 ἰΐθγατα δίααθ ᾿ἰΐθγαπι ἰγδοίανθει, ἰάηθ. ῬγῸ ΘομΒΙΠ, 

αυοά β8θηυθρᾶϊυγ, γαϊοπθ τηοάο Ὀγθνὶαβ, τηοάο οοροβίυβ; πὰπο τηΐποῦθ ογατιοηΐβ 

οΥΠδζι, Πυ ΠΟ ΒΡ] ΘΠ] άϊοσ ; πὰπο δάτηϊχίο ᾿σοηϊθ 8816, πὰπο βονοηΐαΐε ἀϊαἰθοιῖσο- 

ται ΟὈβοσναΐᾶ. [δι ἰδ ἀδιλιβ αυϊάθπὶ θοτὰπι αἰ ρ ητίαπι, αἱ αὐἱὰ ἴῃ εἰηρα- 

Ἰογαπη ΠΙΡΓΟΤ ας ἀΥρ ατηΘη118. 1πδὶς βἰ τ] ἀ] 8 δὲ σορπαιοῃΐβ, ἰμνοβιίρατο βία ἀα- 

δγυῃΐ; δβ0ὰ αιιοὴ δχ 8. βοϊὰ τὸ ἐς ογάϊπθ, αιὸ Ῥ]αἰομβ ᾿ἰθγὶ 5686 ὀχοθροσίηΐ, δμϑὶ 



ΡΒΕΟΙΒΟΟΜΕΝΑ, χν 

βυῃΐ ἔλοοτθ σοπ]θοίυγατη ἀἀθυθὰθ σοπἤ δηΐου ρχοπυηηδνθ, (ἃ νϑύὸ οὐ ΡΥΟΌΔΥΘΠΙ.8, 

πυπαυδτα ἃ ΠΟΡΪ8 ἱιπρθίγανιπηα8. ΝΘαῸΘ Θηΐμπὶ Θχ πᾶς ΟΟρΠδΙΙΌΠ6 αυϊᾳαπᾶπι οογι 

(ΟἸ]ρα5, πἰβὶ μος ἴρβαπι, ΡΙδίοπθην ἅπαϊῃ ᾿ἀθιηη 8 ἈΓΡΌΤΘΠ απ 528 ρ᾽118. Δι{1ρ 1558 

ααΐ ἰταοίαθθθ : 46 ὁσταϊηθ ἃ0 [οροτθ, 40 6]5. τι ῥτγοάϊοσαπί, ἐία ἀθπιατη ΟοτΕ 

Δἰϊαυϊα βίαζιθυῖβ, δὶ βίπνα! (απ 5ου ΘΠ ϊ ορρυτιαπῇζαΐθην, ταὶ ἀἸ5βθυβπάϊ υδίϊοπ θη 

[ουιπᾶτηηιθ αἰ] ρθηῖοῦ οοηβί ἀθσανθυῖβ. ΑἸΙοααΐη Θῖτη ἰδία γαῖῖο ἰδπέιιπι πᾶ θ θὲ νᾶρὶ 

δἴααθ ἱποθγε, αἰ αυοᾷ 46 ἀπὸ αἰΐηαο Ῥτοπαηιαίαν ΠἰὍτο, ἰάθπι Ρ]οστυτηα8 ροϑβὶΐ ἀς 

Ρ]ΌΣΙ 15. 1115. πὸ 51η86 βρβθοῖὶβ νου ϊαι15. Ἰαἀϊοαν. Αἰαᾳαθ ᾿ο αυϊάθιη αἰβραίατγθ 

Ρἰαοαϊι, αὲ ᾿π 6 }ΠἸρϑγθῖαν, αὰὸ 7016 ἀἰϑοθ θυ πηὰ8. ἃ ΘΠ] ΘΙ θυ πη ΟΠ 6γὶ )α 4] οἷο, ααϊ 

Ῥμαάοπὶ ταθάϊαπι Ἰοουτη που ᾿ιυτηροβίστη δίαθ ῬΒΠ] ΘΟ πὶ ἀββι βρη πάῃ τη 6586 66ῃ- 

βαϊί, Νὰπι αὐτὸ νὶγ δοιιτ5βίπηι5 Ῥτγοῖ, δά Ρ]ιάοη. Ρ. 6. βογιρϑβὶῦ, ααϊθὰ8. πλᾶχὶ πη 

τῖϊοπ θα βαδτη σοὶαϊξ σοηῆγιπασθ, θὰ οὔ ἃγραίβ αυᾶπι γΘ}]ὰ5 ἀἸοία βυηΐ, ΠΘ4 6 

ΡΙΟΘΑΓΘ οτηηΐπο ν᾽ ἀδηίι ααοά ρτορθαπάυτηῃ [αϊῖ. ϑυπί δαΐθπι Ῥγοίου 8118 Ἰθνιοσᾶ 

Ροιἰβϑίπηαπη μθθο: “θην τσὶ αἴθ ἀοτὲ (ἴηι ϑ'ψηιροϑίοι) ὑδϑολινϊονοης Τ 1006 ἀα8 

Βεβέγονοη ἰδέ, ἐα5 ἴ7ηϑιονὑϊοϊιο τὶ ἀθηι ον ὑἱλο ιοη πα, υϑν δὶ θη : 80 δέ αἴθ ἢιϊδν" 

αἰανροπἐοἰϊέε τοῖηθ Βοίγαοϊιξιηρ ἀ(α5 Βοβένθθθη ἀα5 ἴ7ηδέογυ λοι αἰ8 5οἰοἶιθ8 ατι8 ἀδηι 

δέου υἱοί, πανὶ οϊοζιιαὶοίιο. ἴ7ηὰ δοὶάθ δἰπὰ οβόμϑαν ποίμεσοπα δ Ἡιέ οἰπαπαεν 

υογὺμη θη." (““ ΕῸΥ αϑ ἐγ, ἐἰαξ 15, ἦι ἐἢ6 ϑ'ψηηροδίοη, ἐΐ6 ὁπαθαυοι 18 ἐο ἀ6- 

δογὶδε Γοῦο, ἔο πρὶ ἐἢ 6 ἐηιηιονέαϊ οἱ ἐν ἐἰιο πιον αὶ ; 80 ἤθγθ, ἐΐι6 οἶθαν, ιυοἰϊ- ἀοβπεοά 

οὐἰ)οοί 18, ἐπα ἐπαἰραυοιν ἐο ἄν αιῦ ὑαοῖς ἔνα ἐνπηιον αὶ ἔνοηι ἐδ πιογέαϊ. Απὰ φαοῇ, 18 

ουἱαοηιἵῃ απὰ ποοοϑϑανὶϊῃ ὁοη)οϊποα κτοΐξι ἐπ οἱ ον.) Νιπιίταπι ἰδία δὲ Ιοπρὶυϑ 

τϑρϑιϊία βαηΐ, αὐ οχ Ἀυραῃ)θηΐο ΘΥΠΊρΟΒ11 ἴα ο116 Ἰη 16 Πρ ίυγ, οἵ, 851 ν6] πηᾶχίιηθ νϑσᾶ 

Θ586ηῖ, (ἀταθη ΡΠ ἀοπ θη Οὔτ ΘΙ ρΟΒ10 ΠΘΟΘΒΒΆΓΟ 6888 8 ΠΟΌΔ ΠῚ 10 ἸΠῸΠῚ Ο0Π- 

7αμρθπάστη πουίίαυδιηι οϊσθσθηῖ, Οἱὰ Θηΐμὰ ὃ ΠΟΠΠΘ ΡΥΆΨΙΟΥΘΒ Οἰϊᾶτα 86 Πλΐηι8 

Βρϑοίοβε δῆιτιὶ μοίθσυπί τί 8, 4108 παπο ᾿ἰθσαιη ἀοσαδίαν ΓΟ 581 Π|6 οὑτα 

Ῥμάτο δαΐ Θοτρῖα ἀυξ ῬοΟΙΣἃ σΟΠσ τ ἢ σα πᾶπο αἰβραςα οπθῖη ἀυοταϊπα8 ἰοη- 
δὶα58 Ῥευβε αδιηαγ, ρυ 6 ᾿}118 Θἀ 1 10}18 σΟηΒΙ τ. Τ[Ιίδαι!6 βαίλι8 ϑυϊέ Ἰθοίογθϑ 

ΔΡΙΘρατθ δὰ θὰ, αυὰθ αἰβραίανι Αϑίϊυ8 46 ψ1ΐα οἱ βου ρίῖβ Ῥ]ίοῃ!β Ρ. 157 544. δ 

ΘΟΟΠ ΘΒ. ἴῃ ΌΥΤῸ 6] 546 πὶ ΔΥρ ΠΙΘΗΙ1 ρΡ. 79 554. ΌΪ οἴϊᾶτη σαίθγε Τα[ΟΠ65 ἃ. 

ΘΟΒ] οἰ θυτηδοιθῖο δα ἐπα πάσπῃ βαυπὶ 1 ἀϊοίαπη 811αΐε5 ΘΧΔΙΑΙ ΔΓ, 
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ὯΣ οδίρρν τ 
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ΡΙΑΤΟΝΙΝ ΡΗΖ2 0Ο. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΓΟΥ͂ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ἘΧΕΚΡΆΤΗΣ, ΦΑΙΔΩΏΝ, ΑΠΟΛΛΟΔΏΡΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 

ΚΕΡΗΣ, ΣΙΜΜΙΑΣ, ΚΡΙΤΩΝ, 

Ο ΤΩΝ ΕΝΔΕΚΑ ὙΠΗΡΕΤΗΣ. 

ΟκΑρ. ᾿; Αὐτός, ὼ Φαίδων, πωρεγένου Σωκράτει ἐκείνη 87 

ὉΡΒΑ Σ ΘΣ 1) “- Ν , " ᾽ “ ͵ -ἢ 
τῇ ἡμέρῳ, ἢ τὸ Φαρμῶκον ἐπίεν ἐν τῷ δεσιυωτηρίῳ, ῆ 

. Μ] “ ἢ 

αλλου του ἤκουσας: ΦΑΙΔ. Αὐτός, ὦ ᾿Εχέκρατες. 

ἘΧ. Τί οὖν δή ἐστιν ἅττα εἶπεν ὁ ἀνὴρ πρὸ σοῦ θανάτου ; 

ΟκνΡ. 1, ρ. ὅ7. Αὐτός, ὦ Φαίδων, π.} 

Ῥπαάᾶο πὶς ἕυϊὶ ΕἸ: 46 η515, ἰΐα ἀϊοία8 ἃ 

Ρϑίπα, ααθ Γυϊε ἘΠῚ5, υσ5 ἘΠ 415, τὸ- 
δἱοηῖβ Ῥεϊοροηπθϑὶ. 158 ϑοοιαίὶ δὲ ΡΙα- 

τς ΟΒΣ ΡῬ6Ι ἔμπϊς ἔαπ}1118118, αη46 ἀρυὰ (Ἱ- 
ΟΠ ρθι, 46. Ν. Ὁ. 1. 38. νοραίῃς ῬΒμδάο 

᾿ βοοχγδίίουβ οἵ ἀρυὰ ϑΐγηδβ. ρ. 28. ὁ Φαί- 
δων ὃ τοῦ Πλάτωνος. χϑι 1 οἰϊδηι 

Ροβίβα διιοῖου πονῷ [τα ]65, αυ:6 ΕἸΙαοα 
αἰοία δβϑί, βου ρβίζᾳαθ ταυ]ίοβ ἀϊ] οροβ, 
αἱ ἰᾶταθῖι ΟῚ Π65 Ῥεσῖθιθ. ν. Πϊορ. [.ἃ- 
αὐτί, τις 106. Ο6|]1ὰ8 τι. 18. Ἡδδυομἰ8 
ΜΙδβϑὶαβ. περὶ σοφῶν ῥ. 39. 54. Δίδιυμ8. 
ϑυϊάδ5 ἰη Φαίδων. Ἐ)ὰ8 ποιηΐπθ ῬΙαἴο 
θαπο Πρτυτη ᾿ηβουιρβὶί, ααΐα δὰπὰ ΠδΙ- 
Ταῃΐθπι ἔδοιϊζ θὰ, αι ϑοοδίθβ 1 οδΓ- 
οΟΓΘ, δηζθαυδτῃ οἱοαπίαπι Ὀἰ ὈΘτοί, ἀ8 1πη- 

Ρῃωα. 

τηογία!ἰαΐθ δηϊπιοσγάτη ἀἸββθγαϊέ,---- ΟΠ 6- 
οΥ̓αΐο5 1, αἴ ΘΧ 56 ΘΉΕ θ0.5 νοσ ὶ5 1Π- 

{6]ΠΠριιαν, ῬΉΠΙα51 8, τα ἀἸοία5. ἃ ῬᾺ]]- 
απίο, ΟΡΡΙάο Κ᾽ συ τ εθ. (ΟΟΤΩΤ ΘΠΙΟΥΔΙΙΓ 

δαΐοπι ἘΠ θογαίθβ ῬΉ]Ιαβιι5. ἱπίου Βγ- 
{πᾶρΌγΘο8β ἃ Ἰρῖορ, Τιδετί. ναπι, 46. δέ 
ΙΔ ]1οἢ, 11, ῬΥΓΒΘΡΌΥ, 1. 85. αἱ 58η6 
νἀ δίαυγ 146π| 6588 αίᾳαθ. ἴσο, ααεῖῃ ΒΪἃ- 

ἴο οΟἸ]οααθηΐθιη οὐτὰ ῬΠΘάοπα ἱπέτο- 
ἀυχ!. 

Τί οὖν δή ἐστιν ἅττα ε.1 ὅἴο Ρ. 58, 6. 
τί ἣν τὰ λεχθέντα καὶ πραχθέντα. οτρ. 
Ρ. ὅ98. οσ. σκεπτέον τί τὰ συμβαίνοντα ; 

ΕυυΡΆτοπ. Ρ. 1δὅ. 4. ἀλλὰ τί δή ποτ᾽ 
ἂν εἴη ταῦτα ; αδὶ ν. ἃπηοί. (ὐοπίτα 

Ρμάοη. Ρ. 112. α. ἀλλὰ τίνα δὴ ἣν τὰ 
μετὰ ταῦτα λεχθέντα ; 

Α 



2 ΡΙΑΤΟΝΙΒ 

Ἶ ΠΥ ΝῚ ,ὕ ελ7, Ν Ἃ 3 ΄ Ν 4 
καὶ πῶς ἐτελεύτα; ἥδέως γὰρ ἂν ἀκουσαιμι. καὶ γὰρ 

7 “ “- ΞΖ 2 Ν ἤ 2 

οὔτε τῶν πολιτων Φλιασίων οὐδεὶς σῶᾶνυ τι ἐπι γωριάζει τὰ 

νῦν ᾿Αθήνωζε, οὖτε τις ξένος ἀφῖκται χρόνου συχνοῦ ἐκεῖ- 
Ὁ“ “Ἃ δ' ον ᾿ῷ ᾽ “" “7 3. ΟΝ Ἀ 

θεν, ὁστις ἄν ἡμῖν σαφὲς τι ἀγγεῖλαι οἷός τ᾽ ἦν περὶ 
΄ ΄ ἣ» Ὁ 7 Χ 5 7ὔ ᾿ » Ν 

τούτων, πλήν γε δὴ ὁτι φάρμακον πιὼν ἀποθάνοι" τῶν δὲ 

Οκρ. 1. ἡδέως γὰρ ἂν ἀκούσαιμι} Βο4]. Ν᾽ αἴ. 8}}1 ροβί ἄν ᾿πβογυτε ἐγώ. τηδ]6. 
οἷός τ᾽ ἣν] δῖος ουὐδᾷ, πιε]ῖονθ8 Ομ 68. 

οὔτε τῶν πολιτῶν Φλιασίων] Μειϊηο- 
ΤᾺΌ1115 ἤθο δὲ σευθότγαπι οΟἸ] Οσδίο, ΡΤῸ 

αυδ Ἰορτίίηνᾶ ταῖϊο θχίρουθ νἹἀθαίυῦ τῶν 

Φλιασίων πολιτῶν νοὶ τῶν πολιτῶν τῶν 
Φλιασίων. Τίασιιθ ἔποτγιιηῦ αἱ ΠοΙηΘΠ 
Φλιασίων ἰὰπασᾶπι 5 ρουναοᾶποαπιὶ 46- 
Ἰαπάστη 1υἀϊοαγθηΐ, σθαι ΒΟ ἴθγαβ δὰ 

Οτορον. Οουΐπιῃ. Ρ. 1048. οἱ νὶγ ἀοεία5 
ἴπ ἀϊατίο, ὙΥΊΘθθγ ΑἸΠρθια, 11{{. ΖεΙί, ἃ. 
1814. τ. 87. ΑἸ", ἱπίϑυ αυοὸ5 οδϑὲ ῬῚ, 
Αὐυρ. ὙΥοΙῆα5, ροβί πολιτῶν Δτί Ὁ ]}1} 

τῶν ᾿ἸΠΒΟΙΘ Πα πὰ σοηβαθτιηΐ, σαᾶτη ἰ6ο- 

ΤἸΟΠΘΙΩ ὑπῸ5 οοὐδχ οχ  ἶδοῖ ἀρὰ 1. 

Βεκκοτυπι. ϑ'οα ααυπὶ Πθο βουϊρίατα 
Τοϊτατη ατδπία πὶ ἸΔΠΡΌΟΓΙΒ οΟΥἰΙΟ πὶ αἵς- 
εσαίΐ, ποηθῃ Φλιασίων ἃαΐοιη Π6 ἱπ ὕΠῸ 
αυϊάθι οοαΐοοθ ἀθϑι ἀθυθίιγ, γ65. 4]10 πιοὸ- 
4ο νΙἀοίυγ Θχρ]!]οᾶπάδ 6556. Εἰ τϑοίζατα 
αυϊάθτη ταίϊοπθη τηουβίτα σα σἹαθίιῦ 

αυοα Ἰαρίζαν ἴῃ τηο0 εοα. ΕἸοτ. πολιτι- 

κῶν. Ἐ ΘηΙηὶ δὐϊα 81 ΠΣ Πτη 6. ΒΟ ΌΘἢ- 
ἀπ Δ Ιςττθυηι πολιτικῶν, ἀπ Θ ἢ πολι- 

τῶν νἴτη οἱ 5: ΠΟ ΟΠ 6 πὶ Δα] 6 Εν] Πᾶ- 
θθτθ Ἰυάϊοαταυβ, ἴα αἱ οὗ πολῖται Φλιά- 
σιοι ΟΡΡΟΒβ1) βἰπί τοῖς ξένοις, αἱ ἀθὶηή6 
ΟΟΙΏΙΠΘΙΠΟΙ ΔΤ. [π{6]]ρ τιν ἰΘΊΓΓ 
ῬΆ]1α511, ααἱ εἶνθ8. δαηΐ, ἴα αἴ ορρο- 

ΠδηΐᾺΓ ῬΟΙΘΡΥΪΠ15. (Οὐδίθσατη 46 τἰ88 
1110, αᾷο ποτηΐηα β }5ίαπίϊνα ᾿ζα ροπιι- 

ἴὰγ, τ νἱοθῖὴ δα] νογαση Βα βε μθδηΐ, 

νἱ 4, Μαίω ἃ 429. 4.---Ἰ)οἴπά 6 σϑυθοὸ 

ἐπιχωριάζειν, σοπιηιοΓανὶ, δα ἀἰτατ ᾿Αθή- 

ναζε, Αἰϊιοπαϑ, Ῥθὺ 1ΠΠὰπὶ Ἰοα αοπάϊ οοπ- 
βυσίαἀϊηθι, πάτα 1] πδίσανίτηυβ δὰ Ἐὰ- 
{ΠΥ ΡΒτοη. Ρ. 96. ϑοϊθηΐ δηΐτὰ Οτεθοὶ 

σοοῖθυ5 πιοΐυ πὶ ἴῃ ἰοσὰ πηι 5 σ ἢ] ΠΑ ΠΊΙΡ 15 

Δἀ]άΠηροσο νου αυϊοίοιη οἱ βαϊαιη 516- 

Ψνα]ρο ἢ. 

πἰδοαηίϊα, ἰΐα αὖ πα βοπέθηϊ:αϑ ππᾶἃ 

ϑαάθιμθαιθ νρϑυθοσυτη ΘΟΙΏΡΥΘ ΘΙ 

σοηρ!  οἰαηίαγ. Τίλαι8 Βθπϑὰβ Ηϊς 6ϑέ: 

παρὶ πόηιο οἰθϊμηι Β ἰλαδίογεην ππῆς 
Αἰδέηαϑ8 πυεηὶξ ἐϑίψιιο δοπιπιογαΐι". Κα- 
ΠΟΡΙΙ. Απδᾶῦ. τ. 2, 2. παρῆσαν εἰς Σάρ- 
δει5, ἢ. 6. ϑαγάε8 τοπεγιπὲ ἐδίφιο {με- 

γπΐ. Εχοτηρία ρ] τὰ 8ὶ 4015 ἀθβι ἀθσϑέ, 

15 δάεαι Ψ δ οκθηαν. δα Ηετχοάοί. τ. 91, 

4. Μανγκαπάυτῃ δὰ Ἴγγ. Μαχίμ. Π18- 
ΒΟΙΐ, ΧΙ. ὁ δ. 8]. Τίαηαθ βϑύρϑσδϊηῃ 
Ἡρηγ. ϑίθρῃδπαβ 168. τν. Ρ. 668. ἐπι- 

χωριάζειν Ἰυξοτρτγοίδίιτ τοπεϊέανο, αὐᾶπι- 
ν]5 Ῥγτοραηίε Πιπάοτῆο : πρῆὰβ τη] 8 
ΘΧρ]οαί ΥΥ γ θη ΔΟ 05 ΡΟΥΘΡΎΕ τπὉϑηῖγε 
δἰ αὐὴνο ἡη ἰοοιιηι. 

ὅστις ἂν ἡμῖν --- οἷός τ᾽ ἣν] Ουαπὶ ἐϊ- 

οαὲ ος, πδηιΐνοηι μοΐμῖδβο οογἐΐ φιϊα- 
χιαγὰ εα (6 76 παΥΎαν 6, τϑοΐε νἱἹάθίυσ 

ΗἩδϊηάοτιῖ, δαϊάϊεβθ οἷός τ᾽ ἦν, σοτηρτο- 
Ῥαπίθ δἴϊαιν Ἠρθσγιπᾶππο ῥτοΐαϊ, αὐ Εὰ- 

Τρ. ϑΌΡΡ]. Ρ. Χππι. ἔπαδέγα τορυρτιαπίθ 

Το ϑομο Αγ. ἴῃ Ῥ]αΐοῃ. Ῥμεάοπ, ρ. 
8. Βεϊβιρίαβ (οταπιθηίαΐϊ. 46 Ἂν Ῥατγ- 
ἰΐουϊα Ρ. 118. ὅστις ἂν----ἣν τυϊπ5 6]6- 
ΒδΠίΘΥ ΡΟηΐ Ἰαδ]ςαθαξ ΡΤΟΡΙΘΥ ἀπίθρτϑβ- 
5 Π)| [6 Π)}ΡῸ5 ροσθοίιπ), ἀφῖκται. Θιιοά 
ἰδηθη νάθ πῷ ἰιος πιοάο θχρὶ] σα απ 
51 : οὔτε τις ἔστι τῶν ξένων τῶν ἐκεῖθεν 

ἀφικομένων, ὅστις---οἷός τ᾽ ἣν. Ῥτοτβὰξ 
φοάθιπι πιοῦο Ἐπτὶρὶὰ, δίθαάεα ν. 1306. 

οὔκ ἔστιν ἥτις τοῦτ᾽ ἂν Ἑλληνὶς γυνὴ 
ἔτλη ποθ. τ νιἀθπέωγ ᾶπσ ται πθ πὶ 

ΘΟὨ ΠΤ ἢ ῬΓΟΧΙΠΒ. ΒΘΘαυΠπΙῸΣ : 

πλήν γε δὴ ὅτι φάρμακον πιὼν ἀπυ- 
θάνοι. 



ΡΗΚὉ0Ο. ΕῚ 

ΦΑΙΔ. Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς 

ΕΧ. Ναΐ, ταῦτα 
ἡ “ Ν 2 ᾿ ψ ᾿" “ ἵ, 

ἤγγειλε τις, κοὶ εθωυγνάζομέεν γε, ὁτι πάλαι 

ἄλλων οὐδὲν εἶχε φράζειν. 
΄ " Ω ᾽7ὕ 4 ᾿ αν, 

δίκης ἀρῶ ἐπύθεσθε ον τρόπον ἐγένετο ; 

μὲν ἡμῶν 
7 δ΄ .. ὅχὺ »ν Δ 7ὔ 3 7] “ἢ εὰ 

γενομένης ἀυτῆς πόλλῳ ὑστερον Φαίνεται ἀποθανων. τί οὖν 

ΦΑΙΔ. Τύχη τις αὐτῷ, ῷ Ἔχε- 

κρῶτες, συνέβη" ἔφυγε γὰρ φῇ προτεροίο, σῆς δίκης ἢ 

ἦν τοῦτο, ὦ Φαίδων; 

πρύρμνω ἐστερυμένη σοῦ πλοίου, ὃ εἰς Δῆλον ᾿Αθηναῖοι 

περπουσιν. ἘΝ. "Γοῦτο δὲ δὴ τί ἐστιν; ΦΑΙΔ. Τοῦτό 

ἐστι τὸ πλοῖον, ὡς φασιν ᾿Αθηναῖοι, ἐν ᾧ Θησεύς ποτε εἰς 

Κρήτην σοὺς δὶς ἑπτὰ ἐκείνους ὥγετο ἄγων καὶ ἔσωσέ τε 
Ν ἫΝ Ε ᾿ -“ ΜηῸ ᾽ Ψ ͵ ς ἤ 

κοὶ αὐτὸς ἐσωθη. τῷ οὖν Απόλλωνι, εὐξαντο, ὡς λέγεται, 

ἤγγειλέ τι5] ϑίθρ᾽ιδη. νἱζίοβα ἤγγελλε, φυοᾶ οΗϊηχιῖ οχ νϑῖξ, οἀϊές. Ἰθοίοπ 8 

ἤγγελε. 

᾿Αθηναῖοι πέμπουσιν] Μ᾽ εἰί. δαϊ{, δαάδαμέ κατ᾽ ἔτος, αυοά οοὐά. ορίϊηϊ τϑοίθ 

οἴηἰϊζίαμέ, Νᾶτα γ65 ἀθίηάθ δοουσδίιιβ ἀθοϊδγαίῃσ. 

Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐπ.} Ιῃ πέμπουσι] 5οἰϊοηιηϊέον ηυέέμη. Ῥτο- 
18 πὸ 415 τὰ περὶ τὴν δίκην τοηαϊταῖ, 

χϑεΐθ οὐὔβθενανὶὶ ΕἸἼΒΟΠΘσι8 περί οὐπὴ 56- 

ουπμο οᾶδιι 6588 οοῃ]υποίατη ΡῬΓΟΡΙου 
νεχρυϊῃ ἐπύθεσθε. ν. δὰ Αρο]ορ'. δοογαῖ. 
680. ΧΧ. ἢ. 32. Β. εἴ ἰπίτα δα ἂρ. ΧΧΙΙ. 

Ρ- 76. Ρ. 00]]. Μαιίμῖς ἃ 59ὅ. δ. ἃ. . 

ΟΡ, 58. ταῦτα μὲν ἡμῖν ἤγγειλέ τι5] 
Θυοά μέν ρμοπῖϊταν πὸπ 5θαιθηΐο δέ, 6} 5 
ταὶ οαυ8ἃ Θχὶπάθ τθρϑίθηἀᾶὰ οβί, αυοα ἃ]- 

ἴοτα ΡΒ δηυπίϊαἰ 015. Ἰᾶτη 115 οομτϊπ6- 
αγ, ας Ῥτβοθ απί, αὐ ᾿η46. Δο  ]Ἰτὴ6 
Ἰῃτθ]]Π191 ροβϑιί. ν, δά Οπίοῃ. μ. 48. δ. 
Ὁ] Ἰεραπίαν σϑῖρα: ἀλλὰ δοκεῖ μέν μοι 
ἥξειν. 

πολλῷ ὕστερον) ἐγὶρ᾽ηία ἀἰοθι8 ροϑβέ, 
1ὰ αὐοὰ 58.185 ἀοοθῖ Ιοουβ Χϑπορἢ. Νίϑιῃ. 
ιν, 8, 2. 

τί οὖν ἣν τοῦτο] 1". 6. οἰ} ἰώ αοξιιηι 
683 

ἣ πρύμνα ἐστ. τ. πλοίου---πέμπουσι] 
1)ὴ6 Βᾶο 18 ν. συς πδιχανηὰβ δα Οτὶ- 
ἴοι. ΟΔΡ. 1. ΘΧ. 

ἐστεμμένη] 1". 6. ἑαμγο οὐπαΐα, αι 
βου δσϑί ΑΡρο]]ηὶ, ᾿ 

Ῥαΐαμι πᾶς 1ἢ τ σοσαθαϊαπ. νΙ4, ΘΡΔΏ}}. 
δα (Ποῖ. Ηγιηη. ἴῃ 1)6]. ν. 279. 

ἐν ᾧ Θησεύς----Ἴ ““ΝΙηΐτυτη ΜΊΏΟ5, ΤΟ Χ 
(τοί, πϑοὶβ ἀπάνορσοι, 111 δαὶ, νἱπάϊ- 

σαπᾶάς οδιι8ᾶ, ν. ΡΙαΐαγο!. 1, ΤΉΘβοὶ 

Ρ- 6. Ῥαᾶυβδη. 1. 27. Ἔχίγ., Αἰ θη θη865 

ορραρπαίΐατη νοπογδΐ : ββα ἀϊβοθβϑὶ ἰδ π- 
ἄδθτα πᾶσ ἰϑρϑ, υἱ 1ρ581 ΠοΠῸ ααοῆϊι8 ἃΠΠῸ 

{ἰσαυ Ιοοο Οτϑίδπι τηϊτ θυ πῦ βϑρίθηδβ 
ὙΙΓΡῚΠ65. (οἰ ἀθιπηθθ Ῥυθτοβ (ἠϊθέους 

ἑπτὰ καὶ παρθένους τοσαύτας ΡΙαἰατοὶ. 
παρθένους ἑπτὰ καὶ παῖδας ἴσους Ῥαα- 
58}.}, 4ἱ ἀθνογδιθπίαν ἃ Μίποΐδατο ἴῃ 

ΠΑ μο. Ηἰἱ βαπὲ οἱ δὶς ἑπτὰ ἐκεῖ- 
νοι. ΤΠοβθαβ ααυν ἰθυίϊα ὑτιδατ1 Ρ6- 

τίοάο (ποτέ) ἴος ἴῃ ΠυμΊΘΙΟ οϑϑθί ; οο- 
οἰατε ΜΕΠποίαυτυτη, γθ απ! τα π6. οαπὶ ΘΟΙΩΪ- 

ἘὈα5 βαϊνιιβϑ, ἢ. 6. καὶ ἔσωσέ τε καὶ αὐ- 

τὸς ἐσώθη. ν. ῬΙαίάτοι, 1, ΤὨΘβοὶ ρῥ. 

Ὁ 54ᾳ. Ῥαυβδῃ,. 1. 27. Ρ. 67. Μϑυγβιυβ 
Τιιθα. 16. ΕἸβοηξεῦβ. Οὐοπῇ, (ίυ]- 
Ιυ8 Ἐρ᾿Π8]. ῬϑΙοὶ οἱ με. ν. 76. 

ΨιγρΙ, 35π. ντ. 20. Ονἱά, Μειδπιουρἢ-: 
για, 170. 



4 ΡΙΑΤΟΝΙΝ 

7 ᾽ » ἐλ ᾽} , ͵ὕ ἌΜΕ. ᾽ "- ᾿ 
τότε, εἰ σωθεῖεν, εκάστου ἔτους θεωρίαν ἀπάξειν εἰς Δῆλον 
“ λινώ 4. Ν δέ. Ὑ 2 ᾽ 7 Εἰ, Ν -“ “ 
ἣν δὴ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἐξ ἐκείνου κατ᾽ ἐνιαυτὸν τῷ θεῷ 

͵ 3 Χ Ἦν " »“" 7 " 3 Ἀ 

περπουσιν. ἐπειδὰν οὖν ἀρξωντῶι τῆς θεωρίας, γόμος ἐστὶν 
3 ἥν" ἃ "“ 7 ζ ἧ Ἁ ’ὔ Χ 

αὐτοῖς ἐν τῷ γρόνῳ τούτῳ καθαρεύειν τὴν πόλιν καὶ δημο- 
7] Ζ 7 Ά, “ φὸὰ ἢ 7 

σίου μηδένα ἀποκτιννύναι, πριν ὧν εἰς Δηλὸν τε ἀφίκηται 
ΧΝ -“ Ν 7 "»“ Ἂ ἴω ᾽ ᾿ν Ζ 4 “ 

τὸ πλοιον κῶὶ! σπᾶλιν δεῦρο φοῦτο δ᾽ ἐνίοτε ἔν πολλῷ 
, ,ὔ “ Ἵ δ ᾽ ΝΥ ᾽ 

χρόνῳ γίγνεται, οτῶν τυχωσιν ονέεμνοι ἀπολαβόντες αυ- 

καθαρεύειν] Υ'. καθαριεύειν, σοπέτα β΄] δτη Ρ]υτταοσατῃ οοἀά. δὲ Ἰοφαθπάϊ Θοηβυθ- 
τυάίπθϑιη. ν. δημηοίδί. 

ὅταν τὐχωσὶν ἄνεμοι] Υ,. οἱ ἄνεμοι. Υ(ἰ συ] απὰ τθοΐθ οὐἰτίαπέ οοὐά, αἰϊαυοέ ορί- 
τὴ ποΐίςφ, ν. δηποΐ, 

Β. θεωρίαν ἀπάξειν] ὙΠοΙΩ. Μδρ. Ρ. 
440. θεωρίαν αἷΐ 6586 τὴν θυσίαν, ο0ῃ- 
βϑῃςθηΐα βομο]ϊαβία δὰ ᾿ι,1. ΝΙμ σα τη 
νοχ ἱπάϊοαί δ Ἰθρδίζοπδπι 'ρβᾶηὶ δἷ γα]ῖ- 

αὐὰπ Δρρατδίατη 50} 16 ποθὴ. [ἃ αυοά 
ορίλιηθ ρΡοίθϑβί ᾿μ 6 }}Πρὶ ἐσ Ῥ]αίδτο. ΝΊς. 

Ῥ. ὅ2δ. Α. υδἱ Νίοϊα5 παγγαίαν ἄγειν τὴν 
θεωρίαν, ἀαυπι ᾿πβίγαϊς σὁπόγατα, ὑτοϑὲ 
νἱοἰϊπηα8, 411ὰ δὰ δρρατγδίαπιὶ ἔθβ[ο 1 Πὶ 
Ῥϑυιπϑηῖα οὐταῖ, Οδίθσιση ἤθς Δή- 
λία, αας αφυοίδηπ!5 ἀροθαπίυγ, πο οοη- 

Γαπάοπάα βυηξ οὐτὰ 1115, ΠΟΤ τη π6ῃ- 
Πόποῖὴ ἴδοϊέ Τπογα. 111. 104. οἵ αἰ 
4αϊπίο ααοηὰα ἅππὸ ἴῃ τηθτηοτίδτη [)6]] 
Ἰηϑα 5 ἃ Ρἰβιβίταῖο ρυγραΐς βο]δᾶηΐῖ 

ΠΟΘΙ γΑτΊ. ν. ΜΙ υγβιαπι ἴῃ ΤΠ 6βθο ], 6. 
Ῥδαι, ἴῃ Τϑρρ. Ατες. Ρ. 50. ΜΙΒβόδΙ]δη. 

Οὔ 58. νοὶ. ν1ἱῖ. Ρ. 24. εὐ 41: σοπρδεϑὶζ 

ΘΡΔΠΠοτηΐ8. ἴῃ σΟΙΠτΘηίατο ἂὰ Ηνγτ- 
πὔπῃ ἱπ [) 6] υτὰ. ͵ 

ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι] ϑϑαγναίαβ μἴο τὴοβ οϑέ 
ἄβϑαυθ δὰ ἴθιηροσα 1) θη τὶ ῬΗδΙοζεὶ, 
ἰοϑίθ Ῥ]αἴδγομο ἴῃ νῖτὰ ΤἼ βοὶ Ρ. 10. ο. 

᾿ΕἘπειδὰν οὖν ἄρξωνται---Ἴ ἢ). 6. ρμοβί- 
αυδπὶ ΡυΡΡΙΒ5 πᾶν]β σογοπᾶ ἰδυτθα οὐπαὶᾶ 

εϑῖ, υἱ Ῥμδάο ἰρβθὸ ἀοζφεῖ, ΤἸ)οἰηάο 
αυοα νυϊρὸ Ἰερθραΐασ καθαριεύειν, ἰὰ 
ἔουστὶ πὰ} ]}Ὸ ποάο ροϊθϑί. αῦπ Θιληὶ 
Βοὸ ψοιθαπι, δ αὐυϊάθτῃ υδ᾽ϊαίατι ζαϊὲ, 

ἀυσὰ νϑῃθιηθηΐον ἀυθὶ ἰληλύ8, ἀδβοοπάδί 

ἃ καθάριος, πιικπαϊεϊεὶ δἐιἴοϑιι8, ἀ6 ααὰ 

νοσΘ ν, Ἄ]οΚοπ. δά Χοπορῇ. Μρϑμη. τι. 
1, 22., πὶ] αἰϊα ἃ ροΐεβί βιρῃιῆσατθ πϊβὶ 
μιιπαϊεϊοὶ δἰυιαϊοϑιιηι 6586; αὐυοὰ πεπῖο 
δϑέ ααΐη νἸἀθαΐ ἃὉ ἴος ἰοθὸ Ρῥτοσβὶβ 8Ὁ- 
ΒοΙτθιθ. []Ιτἀα]ὰ6 νϑγββίτηβ οοἂά, ταϑ- 
Ἰογθβ καθαρεύειν, ἢ. 6. ριεγιῆι 6586 π6- 
416 βιιρρ[λοϊὶ8 ροϊϊιὶ, Θχ. θοπέ, ασαοαὰ δὉ 

1η θ ΡΥ 105 ΤΕ Θ ΠΕΟΤΙ ΒῈΒ Οπηπ Βὰ5 ΡΓΟ- 
Ῥαΐαπη οδί. Αααϊίυσ δυΐθιη τὴν πόλιν, 

αὰο ἱπαϊοθίυσ πᾶπο ἰθροπὶ ρεσίϊποσα δᾶ 

ὉΠἱν  υβᾶσῃ ΓΟ ΡΒ] Ἰςδπι, πΘο ἰδηίατα δὰ 
ΒΡ 08 οἶν6 5: υἴ ΠῸπ ΘΧΡαΐεπιιβ, σΌΣ 
Αβεαθ πος δαάιίαπιοπίαπι ἱπ ἔγαυ 8 
Βαβρίοἰοπθῖη σνοσανθσῖῖ, (είοσαμι ν᾿ 
ΟΠΐοη. Ρ. 48. ο. 

ο. ὅταν---ἄνεμοι ἄπολ.1] Θυοά νυ]ρὸ 
οἱ ἄνεμοι Βοτὶρίαπι Ἰόρεδαΐαξ, ἰᾷ ΄αυο- 
πἰᾶπὶ βϑηζθηί ται θὰ8 δαἀνεοίβδίαυ, 

τϑοίθ νἱἀθίῃῦ ἃ ἘἸΒΌΒΘΤΟ ταρυδίαϊατα. 
6586. Ηετγοὐοί, τι. 118. ὅσοι ὕπ᾽ ἀνέμων 
ἤδη ἀπολαμφθέντες ἦλθον κ. τ. λ. δᾶ 

ααθι Ἰἰοοῦτι ΥὟ 6556] πρὶ 8 ἢὰπο ἀϑῦπα 
γε] ἀπολαμβάνειν, ηὰο ἀϊοϊτυτ ἀ6 νϑης 
θ᾽ δάνοιβὶβ πᾶνραπίοβ σϑιϊηδπεϊ θα 8, 

ΡΙυγθυβ Ἔχϑιῃ 15. 1Παϑέγαν εξ, --- αὐτούς, 
80. τοὺς πλέοντας, ηαποά ΕΧ ρτξο. πλοῖον 
ἰη 16 Π]ροπάαπι, Ηοπιθγ, Οάγββ. α΄, ν. 
980. καί κεν τοῦτ᾽ ἐθέλοιμι, Διός γε δι- 
δόντος, ἀρέσθαι. Ὁ δὰ τοῦτο ἱπέ. βᾶσι- 
λεύειν 6 πομῃηῖπθ βασιλεύς. ἈΑαἰξίοριι. 
Ριαϊ. 602. πολλοὶ πλουτοῦσι--ἀδίκως 



ΡΗΔ.0Ο. ᾿ ῦ 

σούς. ἀρχὴ δ᾽ ἐστὶ τῆς θεωρίας, ἐπειδὰν ὁ ἱερεὺς τοῦ 

᾿Απόλλωνος στέψη τὴν πρύμναν τοῦ πλοίου" τοῦτο δ᾽ 

ἔσυγεν, ὥσπερ λέγω, τῇ προτεραίῳ τῆς δίκης γεγονός. διὰ 

σαῦτα καὶ πολὺς χρόνος ἐγένετο τῷ Σωκράτει ἐν τῷ 

δεσιιωτηρίῳ ὁ μεταξὺ τῆς δίκης τε καὶ τοῦ θανάτου. 

Οκν. "1. 
5 “5 Ἴ τον, ὦ Φαίδων; τί ἦν τὰ λεχθέντα καὶ πραχθέντω, καὶ 

ἘΧ. Τί δὲ δὴ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν θάνα.- 

7ὔ ς 7 ω Η ἤ ““.7ἦὖ» 7, Ἅ 3 
τίνες οἱ παρωγενόμνενοι τῶν ἐπιτηδείων τῷ ἀνδρί ; ἢ οὐκ 
Ἵ ς "ἢ “ 3 δ. δα 2 7 Δ 

εἰῶν οἱ ἄργοντες παρείνοιί, αλλ ἐρήμος ἐτελεύτοῶ Φίλων ; 

ΦΑΙΔ. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ παρῆσᾶν τίνες, καὶ πολλοί γε. 
ο»“,νω 7ὔ »““ 

ΕΧ. Ταῦτα δὴ πάντα προθυμήθητι ὡς σαφεστατῶ ἡμῖν 

ἀπαγγεῖλωι, εἰ μή τίς σοι ἀσχολία τυγχάνει οὖσα. 

ΦΑΙΔ, ᾿Αλλὰ 
΄ Σ Ν Ν ᾿ “ ͵7ὔ Χ 5. “Ἢ 

γήσασθαι κοΐ γὰρ Ζ7Ὸ μεμνῆσθαι Σωκράτους κοῶφΨ Οὥὕτον 

σχολάζω γε καὶ πειράσομναι ὑμῖν διη- 

Ἂ Ν  Ὑ 3 ΄ δ Ἄκετν ζ "ὸ 
λεγόντο κῶὶ ὥλλοὺῦ ὡκουοντῶ ἐμοίγε ἀεὶ πᾶντων ἥδιστον. 

3 τΝ ΄ “" 7 οἿ Ν 3 ᾽ὔ 

ΕΧ, ᾿Αλλὰ μήν, ὦ Φαίδων, καὶ τοὺς ἀκουσομένους γε 
͵ ὝῬΌΥΤ. ᾽ 8 ἣν “ ς “Ἃ Ἵ 9 

τοιούτους ἐτέρους ἐνγείς. αλλο πείρω ὡς ὧν δύνῃ ὥκρι- 

καὶ πολὺς χρόνος] . ὃ π. χρ. ϑεἃ οοἀά. οριπιὶ ἀγεϊσα] πὶ οταϊτεαπί. 

σκ». Π|. Τί δὲ δὴ] Βοά]. δ]11486 τί δαὶ δή.--- Τά 6τὴ τῆοχ οἴιπὶ 8115: τίνα ἣν τ. λ.- 
᾿Αλλὰ σχολάζω γε] δίυ]ρ. σχ. τε, αποα 6Χ ορ(ϊπηϊ5 σοἀ(,. δῃιηθηᾶανί. Ναῖὰ γέ 

νι θίαγ πϑοδββᾶτίυση ργορίοσθα, αυοα δἥῆτιμαῦ ρτανιΐοσ 886 σχολάζειν, ἀεῖποθρ5 σϑτὸ 

Οϑίβη 1 858 τὸ πὶ 6588 διαί ΤΌ Ιη. 

ὡς ἐγώ τινας σχεδὸν καὶ συχνοὺς αἰσθά- 

γνομαι. απθιῃ ἰοοὰπη οομπρᾶτγανὶ ΟΥ̓ γί- 
(ΘΔ Ο 5 δά Ῥ]αίδίοῃ. ἄς ὃ. Ν. ν. 

αὐτὰ συλλέγουσι, υὐἱ δὰ αὐτά Ἰπί6]]. 
χρήματα 6 Ῥῖξο. πλουτοῦσι. ϑ'6 ποῃ 
ΤΆΥα Βιπί ἢ} 5 50 Π68608 ΘΧΕΙΏΡΪΔ. 

ὥσπερ λέγω] Βτοά 68 ξογηηὶ]ᾶ 46 6 
͵ἾΔ απίθα οοϊπτηθιηογαία, Νὸοϑ ἀϊοὶ- 
ΤῸ : ἐυΐθ ρ'βϑαρὲ (5 8αἰ4). ν. Αρο- 
Ἰορ. Ρ. 21. Α. οᾶρ. ν. εἴ φαθ ἰὉ] ἃπηο- 
[αν]. 

ΟκΑρΡ. 11. ν. οἱ ἄρχοντές---Ἴ Τπι|61}1- 
δαπίυν οἱ ἕνδεκα. ν. ΑΡΌΪορ. ϑοοτ. Ρ. 
87. 6. 1016. δῃποῖ, ῥ. 39. Ε- αἱ {{ὶ- 
ἄδπὶ οἱ ἄρχοντες νοςδηίυγ. 

τινὲς, καὶ πολλοί γε] Ὅοτρ. Ρ. 4δδ. 6. 

Ρ- 125. υἱ ἰἄτπιθη 46 ἢδο ἰοα αθπαϊ ἔοτ- 
τη ἀοοίῖὰ5 ααᾶτη ἀσσαταί 5 αἰσραίαν. 
Ἐϊδηΐπι ᾿π 8110 08 καί παδϑὲ νἱπὶ ἡ δῃ- 

ἀδπη δυρθηαὶ οἱ σουπρθπαϊ, ἀθ απ ΤΘ 
αἰχίαβ δα Αροϊορ. ϑοοταΐῖ, οἂρ. 1Χ. 
υοοϊζοᾶ 56 Πη5.5 δῖος δϑ  αὐεγαπὲ αἷὶ- 

χιιῖ, πιο Ὁ 70 γι. 

τοιούτους ἑτέρους ἔχει5} ἢν. 6. ἐξέ δηι 
δῖ. αὔεοῖοβ ἤαῦεβ8. Τιοχυδπαί ρδπι8 δχ- 
ΘΠῚΡ1}8. ΜΠπβιγασαπί ΥΥ γ(ςθΏ 8 0Ὰ. δᾶ 88- 



ἢ ΡΙΓΑΤΌΝΙΝ 

7 » Ὶ ἦν ὦ 
βέστατα διελθεῖν πάντα. ΦΑΙΔ. Καὶ μὴν ἔγωγε θαυ- 

͵7 , 

Ε μᾶσιω ἔπαθον παραγενόμενος. οὗτε γὰρ ὡς θανάτῳ παρ- 
“-΄΄ 3 ᾿, ΕῚ 7 Ε ᾽ ͵ὔ ἣ 3 ͵΄ ͵ 

ὄντος “με ἀνδρὸς ἐπιτηδείου ἔλεος εἰσήει᾽ εὐδαίμων γἄρ 
“ 7 Ν, "“ ΄ οω 

ῥμοι ἁνὴρ ἐφαίνετο, ὦ ᾿Εγέκρατες, καὶ τοῦ τρόπου καὶ τῶν 
7] ς Ἵ »- Ν ,, 5 , Ὁ“ ΡΟ ἢ Ξ,.κ.9 "Ὡ-ῳ 

λόγων, ὡς ἀδεῶς καὶ γενναίως ἐτελεύτο, ὥστ᾽ ἔμοιγ ἐκεῖ- 
᾽ ᾽ ΕῚ “ 4.) ᾽ 7 ᾽ 

νον παρίστασθαι μηδ εἰς “Αἰδου ἰόντα ἄνευ θείας μοίρας 
3. Ἀ" ΕῚ Ν 3 οσ 3 7] “ 7 Ε ψ' 

ἐενῶι, λλὼ κακεῖσε ἀαφικοίνενον εὖ πράξειν, εἰπερ τις πώ- 
7 Ἁ ων 2 ἊΛΧ 9 Ἀ 

δ9 πότε καὶ ἄλλος. διὰ δὴ ταῦτα οὐδὲν πάνυ μοι ἐλεεινὸν 
ϑνε} ε Ὁ γιὰ “ 7ὔ φ 7 ΄, Ε 

εἰσήει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι παρόντι πένθει" οὔτε 

διελθεῖν πάντα] Οοἀά. Δ]1]7συοὐ ορίϊπ)8 ποίδ διεξελθεῖν. ΠΟΙ τη8]6. 

ἁνὴρ ἐφαίνετο] Ν. ὃ ἀνήρ. Οοἀά. οπιταπὶ ἀτλο] τα. ϑοηρβὶ ἱριίατ ἁνήρ. ν. 
Ἠεἰβῖρ. Οοπ]θεί, ἴῃ ΑΤΙΒΙΟΡὮ. τ, Ρ. 182. 

ὥστ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐκεῖνον παρίστασθαι] Δ᾽ υ]ρ. μοι παρίστασθαι. Βοάϊ. ὥστέ μοι ἐκεῖνον 

παρίστασθαι. 

Ἰθοῖα Ῥυϊποῖρ. Ηϊβίοσϊο. Ρ. 352. οἱ βιη- 
ἀογῆαβ δά ἰ". 1. Αἀάϊηγυ5 46. ἌΘΡΒΙ. 
γι. Ρ. 488. Β. ϑ'γ 005. ΟὯΡ. ΧΧΥΙΙ- 

Ῥμεάοη. ρΡ. 80. ν. 
Ἑ. παρόντα με--εἰσήει] Μεθ εἰσιέ- 

ναι εἰ εἰσέρχεσθαι, αἱ 1,αἴ. δεν ῖγο, α]- 

Οὐπίοῦ 46. 8506, Ἰλ{18, ΠΙΟΓΟΓΘ, Π}]5611- 

φογαϊα, 48 δΔηϊπυτη οδριαηΐ. ΕὌΠΙρΡ, 

Μεά. ν. 931. εἰσῆλθέ μ᾽ οἶκτος. Τρμὶρ. 
Αυ!. ν. 491. μ᾽ ἔλεος εἰσῆλθε. (ὈΡΊοΒ6 
τθῖ 1] πϑίτανὶτ Ψ ΔΙ Κοηδγ. δὰ ῬΠ ΘΠ 855. 

ν. 1878. Ρ. 464 8588. [ἴπ ῥγοχίπ)ὶβ νᾶ- 
τἰαΐα σοπβίγαοίίοηθ ἀϊοϊίαν : οὐδὲν πάνυ 
μοι ἐλεεινὸν εἰσήει, ἀ6 αι τα ν, ΜίδΓ, 
ᾧ 40]. ο- 

εὐδαίμων γάρ μοι---ἐτελεύτα)]ο ΟΠ 

μος Ἰοοο εοηΐδσθηάυϑ οϑὶ Οπΐ, Ρ. 48. 8, 

ὉὈ1 ν. δπῃοίαί. 

γενναίως} ον ἐϊξον. ῬΙαΐάτοι. ΟἸπιοη. 

13. ὑποστάντων δὲ τῶν Περσῶν καὶ δεξα- 

μένων οὐκ ἀγεννῶς κρατερὰ μάχη συν- 

ἐστη.--- εγθιπι παρίστασθαι ἀδ οορ!ία- 
τἰοπ θ5. ΘΧχ ργβθηίὶ τουὰῃ) ϑίδία οὔο- 

τὐθ παῖ υ8. ἈΒΌΓΡΑΣΙ ΒΟ] 10 π|, 1}Ππἰιϑιγασα μέ 

ΗἩεταβίοην. δὰ Τοῖδη, Οοπίθμρ!. ὁ 18. 
Τοτνι}}, δὰ Ομ. Ρ. 438. εἀ. 1,108. 

Ψαεποθῦ. ὥστ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐκεῖνον π. 

Τάν]οΥ. δὰ Τγϑίᾶτπιη ᾿. 88. οἂ, Βεῖβκ, 
Ξε ἢ. 42. ϑάϊι. ρτ., αὶ Ομ π 65. Ρ] τ πιο 5 
σΟἸ]Θσοτ απ Ιος08, ἢ ααϊθὰθ πϑημ 6 δόξα 
πεῆηὰθΒ πρᾶγμα πθὸ αἰϊαᾷ αὐἱὰ Βυ]ὺβ 
τη 4] σϑῦρο δἀάϊίαπι 6ϑῖ. 

ἄνευ θείας μοίρα5] 58ϊἴπ6 σοηϑδὶϊϊο οὲ 
τοϊιπίαίο ἰδοῦν, φεὶ οὲ οοηϑιίονοηῖ. 

Νδη αἀαϊίαν ἀλλὰ κἀκεῖσε ἀφ. εὖ πρά- 
ἕειν. ῬΙαίΐατο!. Απ Ρσανὶίαβ ϑυϊηοϊαί δὰ 

Τη δ! αΐθ πὶ Ρ. 499. 85. ἀποθνήσκον- 
τα δὲ αὐτὸν (Σωκράτη) ἐμακάριζον οἵἱ 
ζῶντες ὡς οὐδ᾽ ἐν Αιδου θείας ἄνευ μοί- 
ρας ἐσόμενον. 

Ρ. ὅ9. Α. ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι π, 
π.] Ῥεερθγτᾶμ) Ηεοϊπαοτγῇ. παρόντι τοῖοτί 
δὰ μοι. [ἃιοί δηΐη ἱπ μος ρΡδτιοὶρὶο 

Ρθύβοῦᾶ ἱπάθβηϊία, αὐ βθηϊοπίϊα 5ἰῖ σϑ- 
ΠΘΙΆ]15. [πά46 οἴεται ᾿ῃ 6 ]}]}Π]ρ᾽ τα, ΟΌΣ 

ποη 5[1 βουρίατῃ τῷ πένθει, αυοὰ ἰάθπι 
νὶν ἀοοίᾳβ ΟἸ᾽πὶ οοπ]θοϊΐ, Τίδααθ Βδο 

βῖο δθχρ]ϊοδιηβ: φηεπασηιοάιηι δοὴ- 

ϑοπέαπειηι υἱαἀδαξιν, δὶ φιιὲβ ἐπέεγβὶξ τοὶ 
ἐνἰδἐὶ οἰ ἰιοΐμιοϑεδ. 1)αιϊλν 5 δαΐθιη παρ- 
ὄντι δἃῸ εἰκός μοπάθί, αυᾶπι ἴπ ΓΟΠῚ 

ΗἩεϊηάοτί. Ἰααάανις Ἐύτὶρ. Ηἱρροϊψί. ν. 
1438. ἀνθρώποισι δὲ---εἰκὸς ἐξαμαρτάνειν. 



ΡΗΜθΡ0οΟ. Ζ 

ἣ ἃ Σ “ “ “ 

αὖ ἡδονὴ ὡς ἐν φΦιλοσοφίῳ ἡμῶν ὀντῶν, ὡσπερ εἰωθειμεν" 
Ν Ν ς Ἢ ω 7 “ 3 ᾽ 3 “" 

καὶ γὰρ οἱ λογοι τοιουτοί τινὲς ἡσᾶν' ὧλλ ὥτέγχνως 
Ἵ “ ““ 

ἀτοπόν τί μοι πάθος πωρῆν καί τίς ἀήθης κρᾶσις ἀπό τε 
“, “ 7 "Ὁ Ν “ὦ ν΄ 

τῆς ἡδονῆς συγκεκροιμνενή ὁμοῦ καὶ ἀπὸ τῆς λύπης, ἐνθυ- 
7 γ 3 Ἄ 2 ο»-ν } »οἜ ᾿ , 

μνουρμνένῳ, οτι αὐτίκο ἐκεῖνος ἐμνελλε τελευτῶν. καὶ πᾶντες 
ς 7 ὔ ) 7ὕ Υ .Ἶ - 

οἱ παρόντες σχεδόν τι οὕτω διεκείμυεθα, ὁτὲ μὲν γελῶντες, 
., 7, “- "»" τὰ 

ἐνίοτε δὲ δωκρύοντες, εἰς δὲ ἡμῶν καὶ διαφερόντως, ᾿Απολ- 
7 “" 3 Ὗ ᾽7 ᾿Υ Χ - 3 ὉἉ 

λόδωρος" οἰσύω γἄρ που τὸν ἄνδρω καὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ. 
ΝΝ 7 »“,“ Ἃ 

ΕΧ, Πῶς γὰρ οὐ; ΦΑΙΔ. ᾿Τὐκεῖνός τε τοίνυν παντάπασιν 
“Ξ Χο ΤΥ ͵ 

οὕτως εἶχε, καὶ αὐτὸς ἔγωγε ἐτεταράγμην καὶ οἱ ἀλ- 
ἢ ᾿ "»» 7ὔ 

λοι. ΕΧ. ᾿ἔσυχον δέ, ὦ Φαίδων, τίνες παραγενόμενοι ; 
“' , ᾿ 7 . 

ΦΑΙΔ. Οὗτός τε δὴ ὁ ᾿Απολλόδωρος τῶν ἐπιχωρίων 

καὶ ἀπὸ τῆς λύπης] ὅδ΄ῖ᾽ο 01] τηϑ]οτθθ. Υ΄. ἀπό ἀθϑβί. 

ὃτὲ μὲν γελῶντες] Ν'. ποτὲ μέν. 588 ὁτὲ μέν ΠἸδχἱ τῃ6]ΐοτο 5. νὶά. ἀπποίαϊ, 

ἰοῖς στυγερὸν στυγερῶς, οὐδέ τιν᾽ αὐτῷ 

παιῶνα κακῶν ἐπινωμᾶν.----1)6 νιν. ὅτὲ 
μέν---ἐνίοτε δέ ν. Ποιταδμη. δά ὙΊροΓ. 
Ρ. 792. --- Αρο]]οάοταβ [αι ϑοογδΈ15 ἃτηδῃ- 
ἰββιηπ5. δὲ βἰυ]οβιββιτη5, ἐπιθυμητὴς 

ἰσχνρῶς αὐτοῦ, αἱ αἷξ ἀποίοῦ Αροΐος. 
ΧΟΠΟΡΙ", ὃ 28. Νίβιιοιαθ. τ|. 11, 17. 

Φυυτὰ ἱπρθηϊο Θϑϑεύ δὰ (γβι ἄτα ρτὸ- 

ὡς ἐν φ. ἣμ. ὄντων] 1ι. 6. φπῖρρα οὶ 
Ὧὁ ρὶιϊοδορίϊα αἰδριιίαγθηλι8,. τ ο0η- 

δμθυολαηι5. ὥορΠοο]. (Βά, Τ᾿. ν, δ70. 

τότ᾽ οὖν ὃ μάντις ἦν ἐν τῇ τέχνῃ ; αἩ 
ἐμῆς ϑαΐο8 δέ οαογοοῦαὶ απὸ αγέθηι3 
Χομορῖ. Ουτορ. τν. 8. 29, οἱ μὲν δὴ ἐν 
τούτοις τοῖς λόγοις ἦσαν. Μαχίη!. ΤΎΤ. 
Ρ- 896. Τ΄ τ. δἀ. 1105. τοὺς δὲ ἐν φιλο- 
σοφίᾳ καὶ πάνυ ἄν τις μέμψαιτο. Ὁ] ν. 
ΜΙανκΙδηα, 

τοιοῦτοί τινε5} ἢ). 6. φμὶ ρογεϊηεν θη 

αὐ φιιοδαά αν μἐμ]οδορ ιῖα ἰοοο8. 

οὕτω διεκείμεθα, ὁτὲ μὲν γελῶντες 

κιτ. Χ.] Νοίδίαν :σ ταῦο σοπδβίτασ- 
(018, τὰ ΡΤ ΠΙΟΙρίυτα δαἀάϊίιν δα νοο. 
οὕτως ΘΧρΙΙοΔηάαπ), ᾿ἰὰ αὐ νου! ἤπῖὶ 
ΡΟΥΒΟΠ 88 οὐ Πα ΘτῸ δοσοιηπιοάθτυτ. ΟΡ- 
Ῥογέυπθ οοπία τ Ηοὶπάογῇ, Ξόρποοὶ. 
(4. Τγι. ν. 10. τίνι τρόπῳ καθέστατε; 
δείσαντες ἢ στέρξαντες ; Χεπορ. ΑμΔΌ. 
ιν, 1, 4. τὴν δὲ---ἐμμβολὴν ὧδε ποιοῦν- 

ται, ἅμα μὲν λαθεῖν πειρώμενοι, ἅμα δὲ 

φθάσαι. Αἀάο ϑορποοῖ, ῬΙμη]οοίθί. ν. 

164. ταύτην γὰρ ἔχειν βιοτῆς αὐτὸν λό- 

γος ἐστὶ φύσιν, θηροβολοῦντα πτηνοῖς 

Οἷἰνὶ Δ] 18. ΒΕΠΊΡΘΥΙ 5611}18 δὐ 1π]8- 

ΟὐΠ 15 τοῦθ ἀδῆχαϊη δαρογεί, 60 ἰδῃ- 

ἄστη ἀθἰαρβαβ 6ϑΐ, αὖ ἸῃοσΌβῖου θχϑιβίοσος 
πθαῖιθ σι] οῦ. οοπδβίδητ!ᾶτη οὖ ζογετα- 

ἀἸΠθτὴ 88.015 ἰπθτθίυσ. [46 ΘΟΡΠΟΠΊΘΗ 

τοῦ μανικοῦ δοςορῖΐ, ν. ὅ'γτωροβ. ἢ. 178. 
Ὁ. ἃίᾳψιρ ϑοοῦαί! ΤΟΣ ΘΗ] τ(ἃ Δα 10, τί 

ΠΟῸΠ Βοίατη ᾿δουίτηα8 θῇ απαάογθὺ ταμ]ία 5, 

5604 οἴαιη νϑῃϑιηθηΐου ο]αϊατθῦ οὐ νοοῖ- 

ἐεγασθίατν. ν. Ἰηΐγα Ὁ, 117. Ὁ. Ἑρτβρὶβ 

ἰησθηλαπη οὖ ΙΠΟΤ68 ΠΟΙΛΪΠΪβ ἀδρίηχις 
ὙγοϊῆυβΒ Ῥιαΐαί. δά ϑυροβ. Ρ. 41]. 

Τιορίάστα δϑί, ᾳιοᾶ παυταὺ ΖΒ ]1ὰπ. Ν, Η. 
1, 16., αἰ] 1556. 1ΠΠπ|τὰ 1ῃ οδτόθτθπι {π}}- 

οατα οἵ ρδι]ατη, ηαϊθιι5 οὐπᾶία 5 ϑοοταίοσ 

Το ΘΓ. 
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παρῆν καὶ Κριτόβουλος καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Κρίτων, καὶ 

ἔτσι Ἑρμογένης καὶ Επιγένης καὶ Αἰσχίνης καὶ ᾿Αν- 

᾿φισθένης. ἦν δὲ καὶ Κτήσιππος ὁ Παιανιεὺς καὶ Μενέξενος 
7 Ν ὦ ͵,͵ 7, ἧ " 

καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἐπι γωρίων. Πλάτων δέ, οἰμνῶι, ἠσθένει. 

ΕΧ. ἘΞένοι δὲ τινες παρῆσαν; ΦΑΙΔ. Ναΐ, Σιμμίας τέ 

Β. καὶ Κριτόβουλος---} (Πίοπὶ, ἀδ 
αὰο δά σορποιηΐηθιη ἀϊαἰοσαπι ἀϊοίυτα 

εβί, φυδίπογ, ἀϊσαπίυν ἔμ185886. 111, Οὐἱίο- 
θ0105, Ηδορθηθβ, ΕΡΊρθη68, (ἴοβὶρ- 
Ρα8. ν. Τιογί, 11.121. ὅϑα Ἡδρσιηορ6Π68, 
ααυΐ ἢ. ]. τηδηηοτδίαγ, νἱἀθίυσ ἔπ1556 ἢ] 1118 
Η]ρΡΡοπίῖεϊ, ἝΟδ}1Π1 ἔγαίθσ, 4ἀβ αο ν. 
Ηϑἰπάοτῇ. κά Οταῖν]. ὃ 8. οἱ αυῶ ἀΐβρα-᾿ 
ἰανὶς ΘΟμποι θυ. δά Χϑῆορῃ. Μοπιου. 

ιν. 8, 4. δὰ ϑ'νιῃροβ. 1. 8. οἵ. οἄδιηῃ 
Ῥτοοὶὶ ὅοΠο]. πῃ Οταίν!. Ρ. 10. 6. 11ρ5. 
Νεϑαὰθ Ἐρίρβῃθβ ἰπίβ] Π]ριγ ΟΥ̓ ΟΠ 18. 
Π]1ὰ5, 564 1116 πιὰ ἀι 16, ααϊ σΟΙΏΠη6- 

τηοσαίασ ΑΡροϊορ. ϑοοταί. ἢ. 88. ε. οἵ 
Χοπορ. Μομι. ττι. 12, 2. εἴ ου]8 Ῥδίεσ 
ἔα Απτρμοη ΟΡ 516 }518.---1)6. 23:5- 
οΒήπθ ϑοογαίϊοο ν. Θίορθη. 1, δθυί, 11. 

θ0-64..---- Αποἰβίμθηθιμ σοπβίδε ἱπυρυΥἹ Π18 
Θοογαῖ!β το] Θσδπίϊατη οἴ νοϊαρίας5 οοπ- 
ἰδγχίαση ᾿τηϊίαίαμη 6556, δάθοημιθ βϑοΐε 

Ογηΐοςο. διιοίογθιη οχϑυϊββθο, 1906 θὸ ν. 
Τοτὶ. νι. 1.19, 2 ]18η. Υ.Η. τχ. 85. αἱ. 
--Οἰοϑίρρυβ Ῥωδηϊθηβὶβ, ἢ. 6. οχ Παι- 
ανιᾷ δήμῳ τῆς Πανδιονίδος φυλῆς οτυπ- 
865, ποίιι8 Θϑῖ δχ Ευΐιηγάδη. Ρ. 278, Α. 

οἱ 1 γ5814, Ρ.. 206. 8. 544.--- ΜΙ δῆθχθηιβ 
ΠΟΡΙ]Δ 5 οϑδέ Πρτο σορποχηῖπθ ἃ ΒΪδ- 

ἰοη6, αὐ νΙἀρίμτ, βοτιρίο. Ναίιβ α σϑηΐθ 

ΠΟΘΙ Ιδδιηα (νἱᾶ, Τιγϑιά, Ρ. 207. 6.) 
τηδῖυγθ δὰ ῬΒΙΠ]ΟΒΟρ βἰπαϊα) δηὶ- 

ταῦυτῃ ΔΡΡΙΙοανὶί, οἵ οὐπὶ 8|105 ΒΟρΡἢἰβίδβ, 
ἴχτη Οἰδδίρραπι τη χὶπιθ βεουίι8 Θϑΐ, ν, 

ΤΠ γ514, Ρ. 206, ἴὕπάθ 1π|6]]]ρΊ [Ὁ Ὑ, ΘΓ 

ἢ. 1. Οἰοϑὶρρὶ εὐ Μϑῃοχθηὶ τπᾶ τηθη 0 
ἢαΐί. 

Πλάτων δέ, οἶμαι, ἠσθένει] Νὴ νοτὶ 

αἰ 8581 }}}}1}8 οού Ἐοσβίοσὶ σοπ]θοίυσα Ρ]α- 
[οηθη) 118 νΘΥΡῚΒ Βιρ στα νο] ἶ586 
ΤΠ ΤΌΓΘΠ 5001, 410 ἹπηΤΩ] "6 6. ΒΌΓΑΠΙΪ 

πηδριβιγ! τηοτίθ αῇἴδοίαβ {ἀου](. ---- (6- 

ἴδγαπι αυοα π0}}}]ἃὰ ΧΘΠΟΡΒοπεβ μοο ἰοοο 
αοῖϊα Θϑί τηθηῖῖο, 1ἴᾷ Αἰμθηξουβ χι, 1δ. 
τοΐδγί ᾿πίρθυ ἀτριιπιθηΐᾶ ᾿ην! αἴθ δέ βίτηι!- 
(Δι18, αι Ῥ]αἴοπὶ οὔτ Χοπορβοπίθ ἴη- 
ἰϑγοθββοῦ. 1)6 48 16 αυἱὰ δέαϊποπἀατα 

810, ἀοοίθ ἀϊδβρυίαν!ς Α. Βοροκμηῆῖιβ ἴῃ 
(οπιπιοηίαί. Δεοδάθῃῃ. 6 ϑἰπηυϊδΐο, 

αὺυῷ ΡΙαίοηϊ οὑτὰ Χοπορμοπίθα ἱπίθυ- 
ΟΘβ81586 ἔθυίυσ Βϑῖοὶ, ἃ. 1821. θάϊία. 
ΟΥ͂ΡΡΘ ποι ροΐυϊ πος ἴΙοσο ΧΘΠΟΡ ΟΠ 5 
τηθηίο τϑοίθ ἢθσϊ, αασιῃ 1116 ἅμ πο ἃηΐθ 

ΒΟΟΥΙΔΙΙΒ τηοτΐθη) ἱπ Αβἰδπιὶ θϑϑϑί ρῖο- 
δοία8 ἰθίαψυθ ταὶ] ατεΐ : 14 αὐοὰ ἴδπὶ 
ΕἸβοἸ θα. νουϊβϑίτηθ οὈβεσνανϊέ, ---- ῬΤῸ 
ἣν δὲ καὶ Κτήσιππος Ηεϊπαογῆμδβ τθαυϊ- 

τοραὶ παρῆν δὲ καὶ Κτ,, 410 γεϑοσ υἱ 
ΟΡυβ 511, ϑο]θπί θηΐπὶ τοὶ, ααῦπὶ 
νοῦ οὰπὶ ῬΓΘΡροβιοπῖθὰ5 οοτηροβιίᾳ 
᾿οσαηάδ βαπέ, ἱπ σθρα ΟΠ Δ᾽ ἐΘγυ γᾶτα 
Ῥαγίθιη ϑοσὰπιὶ οτηϊζίθσο. Εἰ νϑυθὶ ααΐ- 
ἄθπι ομηῖβϑῖο ρα ρορθίδβ δίησυθ ρτο- 

ἀοίμηι ἀἀπιοάυπι ἔγθαιιθηβ οβί. Οὐηΐββϑο 

ῬΙΘΡΟΒΙ οΠ18 δαΐθπὶ ΘΧΘΙΏΡΙ ΠῚ Θϑὲ ΔΡ. 

Ευτὶρὶά. Βᾶςοομ. ν, 1062. λαβὼν γὰρ 
ἐλάτης οὐράνιον ἄκρον κλάδον, κατῆγεν, 
ἦγεν, ἦγεν εἰς μέλαν πέδον ; ουυϊ δὲν ἃ 

πιο ]ία οΟ]]ο οὶ ΕἸ πιβοῖαβ δὰ Επτῖρ. Με- 
ἄξφϑδιαῃ νυ. 1219. ᾿ 

Σιμμίας τέ γε ---Ἴ ϑιπηταϊαβ δὲ (δ θε68, 

ΤἬΘθαπὶ, ἔμϊ586 ἀϊοππίυγ ἀϊβοῖρο ῬΒϊ- 
Ιοἱαὶ, πιαστὶ {118 Ῥγιμαροτθὶ, ααὶ φαῦτα 

ΒΈΡ6. 8115, ἴυπι ἱπέτα ἢ. 6]. ν. ἃ Ρ]ἃ- 
ἴομθ σοιαπθιηογδίυῦ ; ἰάθηη ϑοογαῖὶ ΘΙ 

Δι οἰ ββϑί (ν. Οὐοπ, Ρ, 4δ. Β.}: ὺὲ ἴῃ 
Ῥτοταΐα δὲ ταῖϊο, οὺγ Ῥ]δΐο 608 ἔεοθσὶέ 
αὐτὴ ϑοογαίθ ἀθ ΔΗΣ στη ἱτητηοτ δ] ἐδ έθ᾽ 
οΟἸ]οααθπίθ8. Οὐ, Ἰδίορεῃ. 1δοσῖ, 1, 

194. οἱ 12.--- ΡΒ ἀοπάθ5 νἱἀθίυν Το- 
ὈδΠ8. ἤιι1856, Ὡ0η ΟΥτγρθηξοαδβ, ν. ἈΌΒη- 
Κοῃ. δὰ Χοπορ!}. Μίθιῃ, 1, 2, 48.---Εὐο}}- 
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γε ὁ Θηβαῖος καὶ Κέβης καὶ Φαιδωώνδης, καὶ Μεγαρόθεν 

Τὐκλείδης τε καὶ “ερψίων. 

καὶ Κλεόμβροτος παρεγένοντο ; 
δὲ, κα νΝ δος Ἢ “ 

Αἰγίνῃ γὰρ ἐλέγοντο εἰναι. 

ΕΧ. Τί δαί; ᾿Αρίστιπαος 

ΦΑΙΔ. Οὐ δῆτα’ ἐν 

ΕΧ. Αλλος δὲ τις παρῆν ; 

ΦΑΙΔ. Σχεδόν τι οἴμναι τούτους παραγενέσθαι. ἘΧ. Τί 

οὖν δή; τίνες, φής, ἦσαν οἱ λόγοι ; 

κν. 11]. ΦΑΙΔ. ᾽γώ σοι 

ράσομνοωι διηγήσωσθαι. ἀεὶ γὰρ δὴ καὶ τὰς πρόσθεν ἡμέ- 

ἐξ ἀρχῆς πάντα πει- 

ἰὴ -» ΡΞ Ν Υ ο΄ Χ Χ 

ρας εἰωθειρνεν φοιτῶν κῶὶ ἐγὼ κῶὶ οἱ ἄλλοι παρὸ τὸν 
Ρ: 7 Δ ᾽ὔ γ Ο 6 Ἴ Ν ὃ ΄ ω - ᾿Ἶ 

ὠκρῶτη, συλλεγόμενοι! ἐωθεν εἰς τὸ Θικαστηριον, ἐν ᾧῳ κοι 
7 τ Ἵ ζ Ν “ "“ ,, 

ἡ δίκη ἐγένετο" “πλησίον γὰρ ἢν τοῦ δεσιυνωτηρίου. περι- 
᾽’ πὲ Ὲ 7 Ψ ᾽ "Αι Ν 7 

εμνένομνεν οὖν ἐκῶστοτε εὡς ἀνοιχθείη Το δεσρυωτήριον, δια- 

τρίβοντες μετ᾽ ἀλλήλων: ἀνεώγνυτο γὰρ οὐ πρῴ" ἐπειδὴ 

Οκ». {Π|, ἀνεῴγνυτο] δῖ. αἰϊᾳιᾷοὶ 1δτι οράτμηδο ποίῷ ῥτὸ ν. ἀνεῴγετο. 

65 ἃυσίον ἕυϊέ ἰδμλλ! ἈΓΟΡΔΙΙΘΟΓΌΙΙ, 

οὶ δία) Ἐτίϑιϊοὶ οὐ 11 θοίοὶ ἃρΡΡ6]- 
Ἰαὶ βαηΐ, νἱά, Γιατί, ε1. 105-110. ΠΙς 

Ῥευρβιουϊ, 48 φᾷὸ ἰδ 1} τηθιηοτίθ ἰγὰ- 
αἰέυτη. δύ, Ἴο]]οχαΐθπι ὥϑοοτα 8 σάτα 
Τμθείθίο τϑοῖϊζαῦ 1 θὸ ἰρτο, αὶ ΤΙΘω- 

ἰθίωβ ἱπβουὶρίαβ δϑί.-- ΠΒΊΊρΡυ5, ρυὶη- 
. ΟΘΡΒ. ἐδπλ]θ Ογτθπαΐοο, ποίου. βϑύ, 

αυδα υὐ αὐϊδαθδημ ἀθ 60 τηοηθῃ 0} 

τἱαδαύασ. Νϑαιθ οὐβοῦσαιη οϑί 20- 
θη ΟἸθομαθτοίι, Διηρτδοϊοί, σαὶ 

Ιϑοῖο μος ἀϊδίορο Ῥ]αίοηἹβ ἰεγίαν 86. ἴῃ 

ἸΏΔΙ8 ργεοΙρ᾽ [8556 : ααὰπι ἰπ το 6]6- 

ΘδῺ5 δσϑίαί θρὶρτδιητηα (Δ ΠἸτηδ ἢ ἢ, 
2ῶ4., αὐοὰ εοἰΐδιη ἃ (Ἰσθτομθ Τ 800]. 1, 

84. τηρπιοταίαυ. αδησυδτα ν6] Ρτορίθυ 
θᾶ, ας δοουαῃίαν, ἀπ τα" γθοΐθ ρο- 
ἰεβί, πὰτη 81Ππ15 ΟἸΘοιγοίαβ ἤοθο ἰοοο 

ἱπ οι! ρθηάυβ εἱ(. Εἰθηϊη ΠΟῚ ἰΠΔ 18 
ν᾽ ἀθύμπγ νϑίθγυση ααογαπά δι ΒΟΓΡ(ΟΤΌΙΩ 
ΒΌΒΡΙΟΙΟ νἱζαρθγαυὶ [118 ψ υὉ18 Αὐδαρ- 
Ραωι οἱ ΟἸοοιηθτοίαμη, ψυοὰ ργῷ πἰμπιΐα 
ὨΔΟΠΠ16. δὲ Ἰαχατία δάθο ϑοοαίβ ΟὈΠΠ] 
βἰηΐ, αὐ, ααστη  ρῖηα ἰηδαϊα, αι οἷτ- 

οἰΐογ ἀποοπία βίδα, 5. 586Χ τ᾿] 1ἃ 
Ρ!ιά. 

Μοχ 

Οδιηδηΐοδ, Αἰμϑηΐβ ἀϊδίαθαί, ἔδολ]6 δά- 
νοΐϊᾶγθ ροίαϊθδθαί, ἰδῖηθη ποἰαρυϊηΐ {Πὰς 

86 σοῃΐοιτθ. ν. ίορθη. [1δουῦ, τι. θὅ- 
πτ. 86, Αἰμοηθὺβ χαὶ. Ρ. ὅ44. », 8 6- 
τηθίσα8 Βμθίοσ. 486. ΕἸοοαῖ, 8 806. ΟΥ̓, 
ΜαΘΙ]εαὶ ἀὐριπϑιίῖοα, Ρ. 186. 

Οκν. 1Π|. ν. ἕως ἀνοιχθείη] 19) 6 ἴος 
ορίαἴῖνο, αυὶ τοι ἔγθαιθηίοσ τρίτη) 
ἱπάϊοαί, νιἅ, δι. ὃ 621. Βυζίχμ. 
δ 1206. 14. ἃπῃ. θΘ. οάθιῃ πιοᾶο ἀθἰπ- 

(ΕΡ5: ἐπειδὴ δὲ ἀνοιχθείη : :οἀοϑβηιαὶ 
παοϊάοηι ρουβπθέ τὐανῦ; (θυθγ ἔϊηιο 
αὔέον" ἐξ τσὰ8 οροηϑὰ Σ)Ὶ αἀὰῷ νεῦρα Εἰ- 

ΒΟΒΘΥΙΒ. ῬΟΙΡΟσΤΆμα. ᾿η(6]θχὶέ. 
διατρίβοντες μετ᾽ ἀλλήλων] ἰ. 6. δια- 

λεγόμενοι πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, αἵ Ἰοηυϊίας 
ΟΔΡ. τχν. ν. αὰῷ αἰχὶ δὴ Ἐπ ΒΡ τομ. 
Ρ. 35.---.0;:)86 νϑιῦο ἀνφῴγετο ὅοβο!. [.- 
οἶδῃὶ δά βοίο. Τ. 11. Ρ.54. τὸ ἀν φγε 

βούλονται μὴ λαμβάνεσθαι ἐπὶ παθητι- 

κῆς διαθέσεως" ἀλλ᾽ οὐκ ἀκριβῶς τοῦτο. 
χρῆται γὰρ μετὰ καὶ ἄλλων πολλῶν ὃ 

Πλάτων παθητικῶς ἐν Φαίδωνι, ἀνεῴγετο, 
λέγων, ἡ θύρα οὐ πάνυ πρωΐ. θχάς ΕἸ- 

ΒΟΠΘΙΒ. ΒΟΥΙρϑιὶ οὐ πάνυ πρωΐ, ἴην 15 
Β 



τ0 ΡΙΑΤΟΝῚΝ 

Ν ᾽ ͵7] »- Ἁ Ν 7 Ν Ἀ κ 

δὲ ἀνοιγ θείη, εἰσήμνεν παρα τὸν Σωκράτη καὶ τῶ πολλαί 

διηρνερεύομμεν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ τότε πρωϊαίτερον 

ξυνελέγημεν. τῇ γὰρ προτεραίῳ ἡμέρῳ ἐπειδὴ ἐξήλθομεν 
5 “ 7 ε 7 3 7 Ω, Ν "“, ᾽ 

ες του δεσμωτηρίου ἐσπέερας, ἐπυθόμεθω, οΤι τὸ πλοῖον ἐξ 

Δήλου ἀφιγμένον εἴη" παρηγγείλαμεν οὖν ἀλλήλοις ἥκειν 
ε ἐδ. δ Ε] Ν ᾽ 7 

ως πρωιωιτατῶ εἰς τὸ εἰωθὸς" 
ἢ τὰν ἈΝ. - Ε] 

κοὶ ἥκομεν, καὶ ἡμῖν εξελ- 

θὼν ὁ θυρωρός, ὅσπερ εἰώθει ὑπακούειν, εἰπε περιμένειν καὶ 
Ἀ ͵ὕ 7] “ “Ἃ 3. ἐᾺ 7 7 7 

μή πρότερον παρίιένοι, ἐως ὧν αυτὸς κελευση' ΔΛύουσι γαρ," 

ΡΙο νυ]ρ. ἤειμεν οοἀ. ορίπι: αὐϊαυθ εἰσήειμεν, αοὰ πιαίαντηαβ συ τι Ἡοἰπάοτῆο ἴπ 

εἰσῆμεν. 
εἶπε περιμένειν} ὅ1ς 10ΤῚ ΟΡ(ΔΠ}1 ργὸ νὰ]ρ. ἐπιμένειν. ν. Ἀπηοί. 

οοαα. οπληὶθὰ5. πθαὰ6 βθηίθητία βασὶ- 
ἰαμίθ6, Νατῃ σοσρὰ οὐ πρῴ οὐμὰ νἱ ρτο- 
πυπίϊαηάα 50πη!. (Οὔδίοσυτμη 8 ἔογιηᾶ 
Βυ}115. ᾿παρουΐθοι ν, Ναί, ἃ 168.---1)ς 
ξοσιηδ πρωϊαίτερον ὙΠοη.. Μασ. πρωΐ- 
τερον καὶ πρωΐτατον: ἀμφότερα γὰρ 

Θουκιδίδης" --- κρείττω γὰρ ταῦτα τοῦ 
πρωϊαίτερον καὶ πρωϊαίτατον. ὅδ'6α ρ,άτι- 

γηδίϊοὶ ἤάδτα τηϑηο βυβρθοίδιῃ σϑἀἀϊαϊ 
ἈΒΏΚοη. δα Τίπιθι (ὐ]οββᾶσ. ρΡ. 227. εἴ. 
Βατηᾶπη. τ. Ατηρ]. Τ᾿. τ. Ρ. 264. 

Ἐ. ὅσπερ εἰώθει ὑπακούειν] 1708 51ρη1- 

Πσαϊίοηθ δὲ ἀδὰ νϑυὶ ὑπακούειν ν. αὐ 
Οπίοη. ο. 1.---)οῖπάθ ῥτὸ να]ρ. ἐπιμέ- 
νειν ορίϊπηϊ οοαά. περιμένειν, σα τοο6- 
ΡίπηβΒ. τ] 866. νουθὶ ντη δἱ βιρηϊ- 
ΠοΔΠ ΟΠ θιη, αυδιὴ ΠΌΡΘΓ οἴϊαπη οβίθπαϊέ 

Ἐδοκοῖὰβ 1 οοῦοπη. ῬΒΙ]οβίγαίί, Ρ. 89., 
δχρίτουϊε ΕΣ. Α. ὙΝοΙἤα5 δὰ ἢ. 1]. 15 
νΘΥΌῚ5 : ἐπιμένειν ἐδέ δἰεἶν σα μίάθη, ἀφθη 

Ἐν οὶ τον δἔισαβ οοἰαβϑοη αὐιθανη ; 

περιμένειν 8ὲ τιοίϑέοη5 ἐπ βοῖπεν [56 

ὑἱοιϊϑοπα αἰ οηιαηὰ ἀσαγίοη, αἷὸ Ετν- 

δοϊιοϊ τη ο τοὴ οἔιθαβ οΥισαγίθη. ἔλαΐιον 

τοῖγα αἰἶ6868 80 “οιυοπηϊοῖ, αὐϑοϊμε Ρ6- 

ὑγαμοϊι, ισορορθη 7668 υἱοὶ ὑξίον αἷ8 

αἰἰ68 ηνϊξ ἕως ἄν τονδμπάθη τοὶν, ταὶ 
ϑοῖμον ἴζναε πιυξοϊρο ροισὶϑδε ονὶυαία 

Παέ, αἴθ περιμένειν ηϊοίιέ δέ ον ποηπηΐε. 

(ἐπιμένειν 5 ἐο ὕο γαξϊεηπξ, ἰο αἰδαὶέ {}ι 
ἐοη δεηιοηοο ὁΓ ἀπ} {Πϊη θ᾽ : περιμένειν ἐς 

ΩΡ βοπιρι μη. 

γιοϑίϊῃ 0 αιυαὶξ ἴηι οἷν ρίασο ἐἰια αὐνῖσαϊ 
οὕ 8ο0ηϊ6 ὁΉ6, ΟΥ̓ {0 ἰοοῖς ον ἐἰ6 αρροαγαποα 

Τῆηονοίονο τὲ 8, ἐπαξ 

ἐπιὶ8 18 80 σ ΠΡ αἰ πι86ι ἕπ απ αὐϑοϊμίε 
δοΉ86; τυθοῦσαϑ ἐπ ΚΟΥ πιο, πππιοΐι Οὐ ΕΘΉΕΤ 

{Ππαη ἐ]ιῖ8, 15. 7οὐποα ιὐἱἐἶ ἕως ἄν, απὰ 

ας σογξαϊη ἀονταΐτοβ τσἰιέεῖι περιμένειν 
σοί ποὶ ἔογπι.) Ἰίαααθ ΠΗΙΓΆΠΙῸΣ νἱ- 
Ταπι ΔΟυ τοί ταυτη ῬΤΌΡαββα ἐπιμένειν, 
ΤΟ] 6 οἾβ86 περιμένειν, αυοὰ Βαῖς Ιοοο 
ππῖσ6 νἹἀθίαγ σοηνεηῖτθ, {πίτὰ συ ταν. 
ἡμᾶς δ᾽ ἐκέλευε περιμένειν. περιεμένομεν 

οὖν. Ῥάυ]Π1Ο ἃπίθ : περιεμένομεν οὖν---- 
ἕως ἀνοιχθείη τὸ δεσμωτήριον. ϑγΠΠΡΟΒ. 
ἴη. οὐ περιμενεῖς ; κἀγὼ ἐπιστὰς περι- 

ἔμεινα. 1)6 Ἐδρ. 1- ἴῃ. ἐκέλευσε -- τὸν 
παῖδα περιμεῖναί ἑ κελεῦσαι. ΧΘΠΟΡΙΝ. 
Ογιτοροά. τν. 2, 9. καὶ τοὺς Ὑρκανίους 

περιμένειν ἐκέλευσε, ἵνα ἅμα ἴοιεν. Ἰδ1ά. 
ναι. ὅ, 39. ἄνδρες φίλοι, περιμένετε, ἕως 
τὸν ὕχλον διωσώμεθα. αυο ἰοςο ποίδθϊβ 
ΟἸΒβατη ἄν.---- ΔΙοχ ἀθ ὅπως ἄν νἱὰθ 
Θρτθρὶθ ἀϊβρυϊζαπέοιη Ἀοβίππι Οὐ. 122, 
10. ἃπποῖ. θ. 60}}. ΜΙδΓἢ. ὃ 619. δῃποί. 

1. (Οδίθσαπι δοηβίυπι τελευτήσῃ, Πα Θηι 
σοάϊςοθβ τπϑ] οσοβ πη ΟὨ 68, ΘΟ 

Θαῖς αυὶπ Ηροὶπάυγῆο σοποθάαϊς ἀθ σο, 
αὐ ἅπὺ Παδδὶ ἰοΐα ροταριίαν, πιθ 15 
ἀἴοὶ αἴας τϑοίϊαβ, απ νυϊσαίαπι τε- 
λευτᾷ. 



ΡΗ3))0υ. 1: 

" «ὦ Ἂ ͵ Χ 7 ω “ὶ 
ἐφη, οἱ ἕνδεκα Σωκράτη καὶ ποραγγέλλουσιν, ὅπως ἂν 

»“" δὐνο δ 7 » Ε Χ Ν 7 "»ἤ 7ὔ Ε Ὰ 

τῆδε τὴ ἡμέρῳ τελευτησήη. οὐ πολὺν δ᾽ οὖν χρονον ἐπί σγων 
“ δ, 7 ξ "“ρ“ ΠῚ 7 2 7 κὰ 

ἤκε καὶ ἐκέλευσεν ἡμᾶς εἰσίενῶί. εἰσίοντες οὖν κατελῶμρ 
᾽- ν᾿ Ν Α 7 ᾽7} 7 [ Ν 

(βάνορμνεν τὸν μὲν Σωκράτη ἄρτι λελυμένον, τῆν δὲ ἘΞαν- 
,., ξ΄ Α 3) 7] Ν ζ, 3 ἰϑὲ Ν 

θιππῆν, γιγνωσκείς γῶᾶρ, ἐγουσὰν τε τὸ ποιδίον αὐτοῦ καὶ 
7 ς ᾿" “" ς “ ς »- 7 3 

παρωκοθημνενήν. ὡς οὗν εἰδὲεν ἡμᾶς ἢ ἘΞανθίππῇ, ἄνευ- 
7, 7, Ν "ὦ ἃ 7 “ἶ “-“ Χ 4 Δ 

Φημῆσε τε καὶ τοιῶυτ ὥττῶ εἰπέν, οἰῶ δὴ εἰωθασιν αἱ 
ο»᾿ “ Ω» 7 Ω Ν ΑΝ: “»οἪ »“ω᾽ 

γυνῶίκες, Οτι δ᾽ Σώκρατες, υστῶτον δὴ σὲ προσεροῦσι νὺν 

Καὶ ὁ Σωκράτης βλέψας 
9 ΄ ον Ν 7 

οἱ ἐπιτήδειοι κῶς συ τουτοῦυς. 

τῇ ἡμέρᾳ τελευτήσῃ] δῖε Βοά!. ΤΟΝ. 411 ΠΡῚῚ ορίϊτηθ ἤοίθ ΡγῸ νυ]ρ. τε- 
λευτᾷ. Μὸοχ ρῥῖὸ νυϊ]ρ. ἐκέλευεν 6Χχ 1101}15 Ορ(λ 8 τθροβαὶ ἐκέλευσεν. ν. δηποί. 

εἰσιόντες οὖν] ὅϑ΄ῖο 1111 Μῖ55. ρἰθυίααθ. οἴηπθβ ἀπᾶ οὐπὶ τοίί, δάϊιτ, Ταθίηρ. εἰ 
ΡῬᾶιιοὶ 811] εἰσελθόντες, αυοὰ ἵπ ΒΟΑ]. ροῖ σοτγθοῖ. γθβϑουϊρίμηι. 

οὐ πολὺν--- χρόνον ἐπισχὼν] ᾿". 6. ποπ 
ἑέα πιο ροϑδὲ νοαὶὶϊί. (Αλβομῖπθβ δάν. 

Οἰοβιρβομπῦ. ὃ 10. ἴῃ Τγ5. εὐ ἤβοι, Οὐ. 
56]. οά. Βτεπιὶ. ὁ δὲ αὐτὸς ἀνὴρ μικρὸν 
ἐπισχὼν ἔξεισιν ἐκ τοῦ δικαστηρίου.---- 
Μοχ ρῖὸ ἐκέλευσεν οσοἀᾷ. παυὰ ραυοὶ, 
ἵπ ἴβαιια. Βοά!]., ἐκέλευεν. ϑ'6ἃ π}}1] 
ΟἸδηβιοπὶβ μαρθὺ ἤερο Δουϊβιὶ δὲ ᾿πηρου- 
ἔϑοι! οοηβοοϊδίῖο, Τηΐτα Ρ. 61. Α. ἐπειδὴ 
ἥ τε δίκη ἐγένετο καὶ ἣ τοῦ θεοῦ ἑορτὴ 

διεκώλυξέ με ἀποθνήσκειν, ἔδοξε χρῆναι 

κ. τ Χ. Ῥαγπιθηϊά. Ρ. 127. α. ἀνεγνώ- 
ρισέ τέμε ἐκ τῆς προτέρας ἐπιδημίας καὶ 

ἠσπάζετο, καὶ---τὸ μὲν πρῶτον ὥκνει,--- 
ἔπειτα μέντοι διηγεῖτο. ῬΠεραΓ, Ρ. 228. 

5, ἰδὼν μὲν ἰόντα ἥσθη, ὅτι ἕξοι τὸν συγ- 

κορυβαντιῶντα, καὶ προάγειν ἐκέλευε. 
ῬΙατγὰ οο]]Θρὶὶ Βἰβιριαβ Οοιμπθοῖ, Οὐ, 

δὰ Κόρμοοὶ. (Βα. Οὐ]. Ρ. 204. 54. ν. 
419. Νιπιίταπη τϑοίθ οορυ]αηίαν ἀ1- 
νοῦβᾶ ἱπίθυ 856 ἰθροτα, ὉὉῚ ἀπ νυνὶ 

ΡΙΌτοΣ δοίϊοποβ ἀϊνεσβα ταοηθ 5ρ60- 
ἰαπᾶάθ βυηΐ οἵ σορι(δίίοηθ ἡ01251] ἃ 56 

᾿πνισθ βορατδηάθ. 

Ρ, 60. εἰσιόντες οὖν κατελ.---ἄρτι λε- 
λυμένον] Μαυϊραίαηι εἰσελθόντες, 4τ(ιι7} 

ἐπέτγοϊ 5βθηιιι8, ἩΘα 6. ΒΘ πίθ ϊ88. ΟΤΩΠ 6Χ 

Ῥᾶτίθ σοηνθηΐϊί, πθῆτθ ΓὉΥΥῚ ΡΟ5586 νἱ- 
ἀθέατ ρτορίου ᾿πρϑεθοίατη κατελαμβά- 

νομεν, αυοα πᾶπά 5εῖο ἂἃπ βθνδίο 1110 ἴῃ 

κατελάβομεν ταυϊατὶ οροτίοτοί. Τιγϑὶά, 
Ρ- 206. Ε. εἰσελθόντες δὲ κατελάβομεν 
αὐτόθι τεθυκότας τοὺς παῖδας. 

ἀνευφήμησε)] ἱπέον ἢοέιι οἐ 6) αξιιηι 
τοοϊγοναία 68ὲ, αἰ Ἰοηυϊξαν Ῥ αἰον. Μαχίπι. 
ΝΣ. 2. οχί, 1. Ἐπαα ἰοῸ νϑυθυτῃ δϑί 
ἴῃ ΠΌΙΤΊΘΙΟ ΘΟΥΓΌΤΩ, ἴῃ αα]θ5 ἜΧρΥΘϑϑἃ 

ΟΥ̓ ἴαΓ νοβϑθϊοῖα Ατστ Πιιπη δ] 08{18, 
αυδ 5Ξο] 6 πῇ νουρὰ τοὶ ᾿ς οἱ ρταία: ἸΡὺϊ 
γΘΌα5 ἸηρΡΥΔΕ]5 αίαιθ {τ 5105. κατ᾽ ἂντί- 
φρασιν, ααδῖῃ νοσδῃΐ ρτδηχπηδίϊςῖ. ΝᾺΠῚ 

εὐφημεῖν εἰ ἀνευφημεῖν ρτορτὶθ ἀἸοσυπίαν 

εἶθ νον ὑϊς οὐ τοοὶϑιι5 ξαιιδι15 αὐ ὕ6η 6 οηιῖ- 

μαΐ8. ϑϑα κατ᾽ ἀντίφρασιν Ξἰρτιιποδηΐ 
εἰΐδτη ἐαηιοηξανὶ, κοοϊξονανὶ, αι 6. ἘΡ{- 
ΒΥ ΟΠὰ5 : ἀνευφημήσει" ἄνοιμώξει, κατὰ 

ἀντίφρασιν: Σοφοκλῆς Τραχινίαις. Ὁ] 

νι. ᾿πρΡ. Ιάφτα : εὐφημοῦσι' στένουσι, 
κλαίουσι. ν. ΘΟΡΒΟΟΙ. Γγδομῖπ. ν. 788. 42- 
᾿ἰὰπ. Κ΄. Η. σιν. 1. οἵ αὰ ἀξ ν. εὔφημος 
ΡΙῸ δύσφημος ἀαϑυτραίο ποίαν! ϑίϑῃ!ϑὶ. 
δὰ “ΒΟΌΥ]. Δρατηθιηπ. ν. 1227. Ηου- 
ΤῊ ΠΠῈ5 ἰάτηθη δὰ ὅορμος]. Τυδοβίη.]. ο. 

ΠΌ]}]Δ πὶ ἴῃ νοιῦ. ἀνευφημεῖν ἀντίφρασιν 

ἈΡΏΟΒΟΙί. Ιρηϊἤοδτθ δηΐπὶ ὁαοίαηιαν 8 

εὐφήμει, 1. 6. οἰαηιατο, αὐδὶπί τοῦϑα ἡπαΐε 

ογυϊπαίαᾳ. 

60 



12 ΡΙΑΤΟΝῚΝ 

Ν οὰ 7 , 

εἰς τὸν Κρίτωνα, ᾿() Κρίτων, ἔφη, ἀπαγαγέτω τις ταύτην 
Ε ΩΣ ; ΑΝ Ν ᾽ “" ξ΄ “ »“.Ὕ 7 

οἰκαδε. ΚΚαὶ ἐκείνην μὲν ἀπῆγόν τινες τῶν τοῦ Κρίτωνος 
; “ Υ Ἰὰ 

βοωσάν τε καὶ κοπτομένην" ὁ δὲ Σωκράτης ἀνακαθι- 
7 ᾿ ν ἦν Ν 7 , ᾿ Χ Ψ Ἀ 

ζόμενος ἐπὶ τὴν κλίνην συνέκαμνψέ τε τὸ σκέλος καὶ 
2] “»“ Υ ἈΝ Ψ ε " ᾽ ἃ. Αἴ 

ἔσριψε τῇ χειρί, καὶ τρίβων ἅμα ᾿Ὡς ἄτοπον, ἔφη, ὦ ἂν- 
᾽} Ἵ ΚΑ “ ε Ὁ ΟΝ «ἈΝ ε 

ὃρες, ἔοικέ τι εἰναι τοῦτο, ὃ κωλοῦσιν οἱ ἄνθρωποι ἡδύ. ὡς 
Ν Ν -“Ψ “3: 

θαυμασίως πέφυκε πρὸς τὸ δοκοῦν ἐναντίον εἰναι, τὸ λυ- 
»“᾿" “4 “ Ν »-ο 

πηρόν, τῷ ἅμα μὲν αὐτὼ μὴ ἐθέλειν παραγίγνεσθαι τῷ 
3 7 ,᾽ δι ’ 7 ἐν. ε 7 Ἂ 

ἀνθρώπῳ, ἐὰν δέ τις διώκη τὸ ἕτερον καὶ λαμ βάνη, σχεδόν 
2 7 τ ν," 7 Ἁ Χ τῷ ᾽ 

τι ἀναγκάζεσθαι ἀεὶ λαμβάνειν καὶ τὸ ἕτερον, ὥσπερ ἐκ 
α “ ’ὔ ᾽ -“» Ι γ 

μιᾶς κορυφῆς συνημυμιένω δύ᾽ ὄντε. καί μοι δοκεῖ, ἔφη, εἰ 
3 3 Ἄ, ΕΙ φω “ἃ »-»ΣὋ᾽2 « « Ν 

ἐνενθησεν αὐτὰ Αἴσωπος, μυῦθον ἂν συνθεῖναι, ὡς ὁ θεὸς 

βουλόμενος αὐτὰ διωλλάξαι πολεμοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἠδύ- 

ἀπαγαγέτω τι5] Υ. ἀπαγέτω. 564 δοπδίῃβ, ἃ ρΡδιοὶβ οοὐά, οοῃϑογνίαβ, τοὶ 

νιάρίας δοςσοιμπηοαδίϊογ. 

ἐπὶ τὴν κλίνην) ὅ΄ο ποῆ ρδιοὶ σοἀά, ρῥτὸ να]ρ. εἰς κλίνην. 

βουρίυχα Ππαροί. 

ΒοΑ]. ἐπί βυρεοῖ- 
Βο]θηΐ δαΐοθπι ἸθοίϊοΠ65 1π 110 ΠΠΡτῸ νϑυβιθ8. ΒΡ υβουιρίο Ρ]6- 

ΓΙ] 6 ΟΡ λη5 6586.---ΜῸΧ σοα 44, ορίϊην! οπηπ68 ἐξέτριψε. 

συνημμένω] ΜΝ. ἡμμένω. 

τῶν τοῦ Κρίτωνος] ἐχ (Υἱξοηϊδ δεν υῖϑ. 
Νὰπι ποῦ] ]65 δὲ ἀἰνὶϊθβ ΑἸ μΊΘΏ568 ΠῸΠ 
θιποτθ ἰῃ ΡαὈΙοαπὶ ρυοάϊθαπί 5011, βοὰ 

ϑ6σΌτη ΒΑΘ Ραμ ἴοσο ῬΊυτο 5 ΡΘαἸβθηῦοβ. 

ν. Μοποη. Ρ. 82. Β. ὃ 15. οὰ. Βυζίτῃ, 

ἀλλά μοι προσκάλεσον τῶν πολλῶν ἀκο- 
λούθων τουτωνὶ τῶν σαυτοῦ ἕνα, ὅντινα 

βούλει. 

Β. ἀνακαθ. ἐπὶ τὴν κἈ.} ἢ. 6. ἑη ἰφοίο 

86 ΟΥ̓ σοη8β. Ἐϊ θηΐη ϑοογαίθβ, Ρυϊπῖο αἷ- 

Ιασαϊο ἃ νη ο}15 ᾿ἰθογαῖαβ, πομ ὰπ 6 

Ἰθοΐο βυγιθχοταῖ; πυπηο βράρπαο ἰἣ ἰθοΐο 

ΕΥΙΡΊΓΟΥ ; πιοχ καθῆκε τὰ σκέλη ἀπὸ τῆς 

κλίνης καὶ καθεζόμενος οὕτως ἤδη τὰ 

λοιπὰ διελέγετο. Τίαηας ἴδιτ! Ποὴ ΡῸ- 
τοδί, ασαοά νασο ἰοροθατον εἰς τὴν κλί- 
νην, φιοηϊᾶπι ἵζεσθαι εἰ καθίζειν εἴς τι 

εϑί 8688μ)ὶ ἦγ αἰΐφμο; τὰ συοά ἀοσυγαίο 

ἀοοσαὶϊὶ γ᾽ Δ] Κοπᾶγ. δὰ Ἡρτοάοί. νττῖ. 71. 
Άθῖα δοὰ ἰοἰϊριὲ Ἡδιπάου,, εἰ ποῦ υῇ- 

460 η΄υο Πυτο δαἰσουβαΐιβ βὶὲ Ἰἤ οἸ 8. 
τρίβων ἅμα) ἱπίεν Τυϊοαπάμμι. Ἠδ- 

τοάοι. 1. 179. ὀρύσσοντες ἅμα τὴν τά- 
φρον ἐπλίνθενον. ΧΟΠΟΡΙ. ΑΠΔΡ. ττι. 8, 
7. φεύγοντες ἅμα ἐτίτρωσκον. ὃ) 6 Ἐε- 
ΡΌΡ]. νττ. Ρ. 521. ὁ. τόδε ἐννοῶ λέγων 
ἅμα. Αἰϊο οτάϊηο ἰμῖτα ο. ν, υδὶ ν. 

Δηποί. 
Ὡς ἄτοπον ---Ἴ ΤἙΠοτα. Νῖαρ. ἄτοπον" οὐ 

μόνον τὸ ἄλογον, ἀλλὰ καὶ τὸ θαυμαστὸν 

καὶ παράδοξον. Πλάτων ἐν Φαίδωνι. ν. 
αὐ ἀἰχίμηαβ δα Οὐΐομ. α. 11. 

ὡς θαυμασίως πέφυκε πρὸς τ.δ.} φαηὰ 
γα εδὲ γαϊῖο τοὶ μμέα 5. αὐ αοἰογξοε 6ὸ 

8. Ῥηορέενεα, ψιοὰ ποίνιπέ βἰηιμὲ αὐδδδὸ 

ποριϊηὶ θίο, 

4.4. 



ΡΗ 3:90. ιὉ 

ψῳ ᾽ » Ν ᾽ -“ δ , Ν Ν 

γῶτο, ξυνηψεν. εἰς ταὺυτον αὐτοῖς τὰς κορυῷας, καὶ διὰ 
- "ἃ νι ὦ , ἢ κω 4Λ 

σαῦτα ᾧ ἂν τὸ ἕτερον παραγένηται ἐπακολουθεῖ ὕστερον 
ΙΝ Ν τ “ “ Ἁ »νϑ» " Ω Ν τω 

ΚΟ ΤῸ ἐτέρον. ὠσπὲρ οὖν καὶ αὑτῷ μνοι ἐοικεν, ἐπειδ) ὑπὸ 
“ “-ἂἊΨἵ ΟῚ "»" ΄΄ 7 Ν ΕῚ ΔΛ) Ω Ν 

τοῦ δεσμοῦ ἦν ἐν τῷ σκέλει πρότερον τὸ ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ 
7 " "»" Ἀγ ᾿ς 

φαίνεται ἐπακολουθοῦν τὸ ἡδύ. 
.“" ͵ Ι Ν Ν Ν ͵, 

(λρΟ ΙΝ. Ὁ οὖν Κέβης ὑπολαβὼν Νὴ τὸν Δία, 
“ 7 ᾽} " ᾽ ᾽ 7 ᾽ Ὁ" Χ 

ω Σώκρατες, ἐῷη, εὐ Ὑ εποίησας ἀναμνήσας με. περι 
͵7 κω “ 7 ᾿] 7 ἣ 

γὰρ τοὶ τῶν ποιημάτων ῶν πεποίηκας, ἐντείνας τοῦς 
- ἀν ἃ 7 Ν Ν ᾽ Χ ᾽ ΕΝ δ ἐς 7, 

σου Αἰσώπου λογοὺυς καὶ τὸ εἰς τὸν Απόλλω προοιίβϑίον, 

εἰς ταὐτὸν αὐτοῖς] 1. ᾿ἰρυὶ ομιϊπιὶ Ῥτὸ νυ]. αὐτῶν. 1)6 ἴοο υδὰ ἀφίνι ν. 
Ἠεοϊηάοτίῇ, δὰ Τηροι. Ρ. 287. δορ ῖϑι. Ρ. 272. Αϑέ, δά Τ,βρρ. ρ. 9. ἃ]. 

ἥκειν δὴ φαίνεται] ϑίορπδη. ἐπειδὴ ὑπὸ τ. ὃ. ἦν ἐν τῷ σκέλει τὸ ἀλγεῖν, ἐκείνῳ δὴ 

φαίνεται κ. τ. Δ. (οαά. τηυ]ίατη ἀθ πος Ἰοςο ἀἰββθπίιηί. 

Ολρ. ΙΝ. ὦ Σώκρατες, ἔφη] 5ἴο Πρτὶ ρῥγω βίη ἰ5βι πη ΟΠΊΠΘ8. ΤῸ σ]ρ. νὴ τὸν 
Δία, ἔφη, ὦ Σ. αὐτῷ νϑυθοταπι οΟ]]οοδιο οἵ ἰρβὰ αϑἰίαία θϑί. 

Ο. ὥσπερ οὖν καὶ αὐτῷ μοι ἔοικεν, 
ἐπειδὴ ὑπὸ τ. δ.ι17 Ῥδιρογᾶτα να]ρὸ 41- 
ΕΠ ο0]0 ροβί νουρθπὶ ἔοικεν, υἱἵ 

Ὀδπο τηοπαϊξ Π}οἰπάονῖ. δὰ ϑορμβί. 

Ρ. 806, Θυῖ5 Θῃϊτα ἀπασδιη αἰχὶς ἔοικέ 
μοι Ῥῖὸ φαίνεταί μοι, δοκεῖ μοι [Ιτη0 

Ροβί ἤθε: αὐτῷ μοι ἔοικεν, ΡΟΙ πορ] - 
Βθη τη αυδη δι) ΒΟΤΙΠΟΠἾΒ 1π ϑυίαν φαί- 
νεται. ϑορῃϊδί. ἡ. 225. ν. δοκῶ μὴν 

Τ᾿ Ύ. ὃ. --- καλεῖσθαι κατὰ γνώμην τὴν 

ἐμὴν οὐχ ἕτερον ἀδολεσχικοῦ. ΤιΔομοί, 

Ρ. 192. ο. τοῦτο τοίνυν ἔμοιγε φαίνεται, 
ὅτι οὐ πᾶσά γε, ὡς ἐγῷμαι, καρτερία ἀν- 

δρία σοι φαίνεται. ἩΠΘοοΥ. νττ. 380. καί- 
τοι, κατ᾽ ἐμὸν νόον, ἰσοφαρίσδεν ἔλπομαι. 
Αὐἰβίοριι. Ῥιῃε, ν. 827. δῆλον ὅτι τῶν 

χρηστῶν τιΞ, ὡς ἔοικας, εἶ. 

Οκρ. ΤΥ΄ ν. εὖ γ᾽ ἐποίησας ἀναμνή- 

σας με] Δα ο Πεϊπάοτῆυβ: “ Νοίδ 
Δουϊθίο ἐποίησας ῬΥῸ ἀναμιμνήσκων δὰ- 

7θοίαπη ἀναμνήσας, ϑδηο ξεοὶϊδέϊ φιιοα πιὸ 

αὐὐηιοπιιὶϑἐϊ.᾽ πιο ἱπϑρίυμῃ ἔοσθί ἀνα- 
μιμνήσκων. Ἐπιμγ ἀετα. Ρ. 282. ο. καὶ 
εὖ ἐποίησας ἀπαλλάξας με σκέψεως πολ- 
λῆς. Χοπορῆ. ΟΥτορ. 1. 4, 13. καλῶς 
ἐποίησαβϑ προειπών. ἸὈϊά, νιι. ὅ, 48. ἢ 

καλῶς, ἔφη, ἐποίησας, ὦ Κῦρε, ἄρξας τοῦ 

λόγου. Ἐατὶρ. Τρμἱρ. Δυ].ν, 642. χαῖρ᾽" 
εὖ δέ μ᾽ ἀγαγὼν πρός σ᾽ ἐποίησας, πάτερ. 

ἴῃ ααΐθυθβ Ἰοοῖὶβ οἰ θ8 αασ ὑπᾶ 
Θ ἀΘΙ 116 ΓΟ8. ὈΪΠῚ85. ὙΘΙΡῚ8. βιρηϊβοσθίατ, 

ἰθ Ρουα πὶ αἰνουβιἑα8. πᾺ}}1Ὸ τηοήο ροίυϊί 
Ἰοοῦτα μᾶθοσθ. ΝΙμϊγαπὶ πθῖηο ϑϑί αυΐῃ 
νι ἀοαὶ ρῖὸ εὖ γ᾽ ἐποίησας ἀναμνήσας με 

Ὀγθνὶιβ θύλαι ποὺ πιοάο αἰοὶ ρμοξαϊθδθ : 

εὖ γ᾽ ἀνέμνησάς με, ὕδπε 5. Ορρογξμης 
916 αὐπιοηιῖδίϊ. Ν οἰἰδβίπιᾶ δαΐθιη βϑὲ 

Πιοά]6 1114 Ιθχ ᾿πρᾷς ατος, αυἃ ρᾶΓ- 

(ἰο᾽ριὰ σοΠ]οσαηάα βαπί ᾿π 60 ΤΟΙΏΡΟΥΙΘ, 

40 ΟΡὰΒ ἔογοῦ τ ρὲ νϑγεθυτη ἤΠηϊέιιπὶ 
ΘΧΡτθββᾶ. [Δη0 πο ΟΠ ΘΧ Ρᾶτίὸ 

ΟΕ 1118. ΘΟΙΏΡΟΠΙ ροββαμῦ Θἃ, απ σοΙὰ- 

Ρᾶτανι Ηροὶπάογῆμβ. Ατιβίορ)ι, Ῥᾶς. ν. 

1198. ὦ φίλτατ᾽, ὦ Τρυγαῖ", ὅσ᾽ ἡμᾶς 
τἀγαθὰ δέδρακας εἰρήνην ποιήσας. Ἐο- 

0165. ν. 1045. κεχάρισαί γέ μοι, ὦ γλυ- 

κύτατον, τὴν γραῦν ἀπαλλάξασά μου. 
ἐντείνας τοὺς τ. Αἰσώπου λ.}] ἢ. 6. ἦπ 

ὁαν λϊλιῖ8 πιοάπηι ἰΐραηδβ, ἐπ υετϑιι8 γοαῖ- 

868, Ζεβορὶ ψαθείας. ῬΊΜΠΙΟΌ. Ρ. 38. Ε-. 

ἐντείνας εἰς φωνήν. ῬΙαΐαγο!ν. ϑοίοη. 
Ρ. 80. Α. τοὺς νόμους ἐπεχείρησεν ἐν- 

τείνας εἰς ἔπος ἐξενεγκεῖν. αἰ: μοϑὲ 

ΥΥ γείθηρδοι. ΒΡ]. Οτῖι, Ρ. νι. Ρ. 104. 



ὡν 

14 ΡΙΑΤΟΝῚΙΝ 

καὶ ἄλλοι τινές με ἤδη ἤροντο, ἀτὰρ καὶ Εθηνὺς πρώῆν, 
“ Ἀ Α ᾿] Ἀ -ωψρ “ δι: ᾿ 7 

ὅτι ποτὲ διανοηθείς, ἐπειδὴ δεῦρο ἤλθες, ἐποίησας 
ν 7 4. ἋΧ 7ὕ ͵͵ 5 ᾿ 7 

αὐτά, πρότερον οὐδὲν πώποτε ποιήσας. εἰ οὖν τί σοι 

βνονὐυδούχεο ἐμὰ ἀἰῤηλῷε ἀαιρηρίνωνδαϊράμδμῃνηδῆν μέλει σοῦ ἔχειν ἐμὲ ὰυηνῳ ἀποκρίνασθαι, ὁσταν με αὖ 
“Δ, ἡ “" οἱ Ν “ ᾿ἾὟΨΨ φὺὰ ψ ΄ὕ 

θίς ἐρητωι, εὖ οἶδα γὰρ, ὁτι ἐρήσετωι, εἰπὲ σί γρῆ με 
ἢ 7 7 δ 95 ἴὩ Ὁ ᾽ ν᾿ - ᾽ 

λέγειν. Λέγε τοίνυν, ἔφη, αὐὕτῳ, ὦ Κέβης, τἀληθῆ, ὅτι οὐκ 
7 5 ἈΧ “᾿ ͵7 3 » ΕῚ 7] 

ἐκείνῳ βουλόμνενος οὐδὲ τοῖς ποιήμωσιν αὐτοῦ ἀντίτεγχνος 
φ᾿ ᾿ ΄ “ ιν Ν ε με. 9 ὌῬι ἥγι ᾽ 

εἰναι ἐποίησα ταῦτα ἤδειν γῶρ, ὡς οὐ ῥάδιον εἰη ἀλλ 
ὥ -"Ἢ ᾽ , 7 7 ἈΝ ᾽ 7 

ἐνυπνίων τινῶν ἀποπειρώμενος τί λέγοι, καὶ ἀφοσιούμνενος͵ 
᾿ ΄, ᾿ . - 7 

εἰ ἀρῶ πολλάκις ταύτην τήν μουσικήν μοι επιτᾶττοι 
- “ Ν Ν " 7 δ 7 Ἢ Ν 

ποιεῖν. ἤν γῶᾶρ δὴ ἄττα τοιάδε πολλάκις μοι Φοιτων τὸ 
᾽ .ὐϑὸς: 7 ε ἴω 7ὔ 7 " ΦῸΝ ᾽ ΕΝ 

.Οαὕτο ἐνυπνίον ἐν τῷ παρελθόντι βίῳ, ὥλλοῖ ἐν ἄλλῃ οψ ει 
7 “’ Ἷ λ 

φοωινόμενον, τὰ αὐτὰ δὲ λέγον, Ὦ Σώκρατες, ἔφη, μουσικὴν 
ἣν» ἌΠ π 7 ἶν. Χ 2 “» 7 γ᾿ 4 

ποίει καὶ ἐργάζου. καὶ ἐγὼ ἔν γε τῷ πρόσθεν γρόνῳ, δπερ 

αὖθις ἔρηται] Υ΄. ἐρωτᾷ. - 
τὰ αὐτὰ δὲ λέγον] Υ΄. δέ αὔοτδὲ οοπίτα Πάθηιν σοάϊουχῃ. 

σοι ρᾶταν δἴἴατη Ποϊπάογχῆιϊιβ. Ρτοίαδρ, 
Ρ- 326. 8. ποιήματα εἰς κιθαρίσματα ἐν- 
τείνοντες. ἤθη οχ ἰος Ῥ]αΐοῃὶβ ἰοςὸ 
τηϑηλογανι Ρ] υἰάτο 5 1) 6. Αὐαϊθηα!5 

Ῥοοέϊβ ρ». 10. ο. τοὺς δὲ Αἰσώπου τοῖς 
ἔπεσιν μύθους ἐνόμιζεν, αὶ ΥΥ̓γτίρη- 
Ὀδο 5. ρϑύρθύαιη ἐνήρμοζεν σοττοχιΐ, 
᾿ΠΠΠΠΘΙΏΟΥ τοῦ νόμου τυ] ΟΥ̓ ΠῚ. 

ἀτὰρ καὶ Ἑὐηνὸς} [)6 Ποο ν. δὰ Δρο- 
Ιορ. ϑοοτιδί. ο. τν.-τν δεθι πὶ ποιεῖν 511|- 

ΡΙΙΟΙΘΥ ἀϑασραίαν ἀθ 115, φεὶ ρμαπριηξ 

εἰ εογιροπιηξ εαγηιῖηα, αἱ Αροϊοβ. ο. 

γΠ11. οἵ τπιὸχ ἐποίησα ταῦτα. ΕΟ ΠΥ ΡΏΤΟΗ. 
Ὁ. ΧΙΠ. Ἀέγω τὸ ἐναντίον ἢ ὁ ποιητὴς 
ἐποίησεν, ὃ ποιήσας κιτ.λ. ῬΙατα ἀθ πος 

υ8ὰ οσοχμτηθηΐζαίῃ8 θϑὲ ΥΥ γυςθπ Δ ΟΠ ἶτ8 

Ρ. 129. οἀ. Βαί.--ἰῖοχ ἀντίτεχνος ϑϑῖί 

«ηλει8, αὐοὰ ΕἸΟΙΠῚ ροΤαΙΔα ΠΟΠΘΠΊΙ8. 

Ε. καὶ ἀφοσιούμενος, εἰ ἄρα πολλά- 

κις----Ἴ Νϑιθαπι ἀφοσιοῦσθαι ο5ι απϊηιιίηι 

τοὶ ϑίοηθ ἰἰδοναγο, Γάσονο αἰϊφιϊ απϊηιὶ 

τοιϊριοηθ βοϊτοπ αὶ οαϊϑα. Νϑιῃ νϑυϑ- 

Ὀαΐανς ϑϑοοχαΐθβ, πὸ δὲ νοϊιηίαίθ πὸ- 

σ]θοΐα ᾿ηρ᾽Θίδεϊβ ραηᾶτη ᾿ποσϑί, 

εἰ ἄρα πολλάκις] 8ὲ ἐογέο, 5ὲ “ογξδ 

ααοο, υἱ Τιλεοποί. Ρ. 179. 5. ρΡ. 194. Α. 

Ῥηφάτγ. Ρ. 238, ὁ. 8}115 ἴπ Ἰοςῖβ, 405 
ΟΟΙ]Θροσαπί ΑΡτθβοῖαβ. ΘΠ]ὰς. Τα ονα, 
Ρ- 174. Ἡεϊηδοπ. δα ἢ. 1. δὲ Ηδαβάϊι5β 

ϑρθοῖπ). Οτιῖ, Ρ. 125. 

ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλῃ ὄψει) Ὄψις ἢ. 1]. δϑβὶ 
ϑροοΐθ5, 46 αὰἃ βἰρηϊποδίϊοπα ν. Οτθαζθ- 
το δὰ Ρ]οίη. 46 Ῥαυϊογυᾶ. Ρ. 377. υδἱ 

Ιθϑίιαγ ἔγαρτηθηζαιῃ ᾿ϑχὶοὶ τβουρ. : ὄψις" 

καὶ ἡ πρόσοψις, καὶ ἡ δὁρατικὴ δύναμις" 

καὶ ὄψις τὸ θεαθέν. 
μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου] ἰι. 6. ηιῖ- 

δὲσαιι ἔα αἰφιια ἐναεία. ““ ποίει ᾿ία ἃσ- 

σορὶξ ρυϊπυαπι βοογαίθβ ΡΧΤῸ 5 }ϊοὶ ὅαε: 
ἀθιμάθ βθηϑιι θχαυϊβιίοσ δα ρμοεξδὲη οἷ 

τον ϑιιιγ σοηιροδὶἐϊοηπθηι τοῖα τ. Υυτ- 
ΤΕΝΒΑΟΘΗ.---ἐργάζεσθαι 65 υϑγβαγὶ ἴηι αἰϊ- 
40 ΟΡΕΥ6, ἱγασέαν αἰϊῳιιῖ.----1)6 νϑυθὶβ 

παρακελεύεσθαι οἱ ἐπικελεύειν ν 551 Ππὶδ 



ῬΗΜΔ0Ο. 1Ὁ 

7 "“ ε ᾽ὔ ᾽ ͵7ὔ 7 ΄ 

ἔπραττον, τοῦτο ὑπελάμβανον αὐτὸ μοι παρακελεύεσθαι 
'». . ᾿ [7 ξ »“ ΝΑ ᾿ς 

τε καὶ ἐπικελεύειν᾽ ὠσπερ ο, τοῖς θεουσι διωκελευόμενοι, 
Ἂν, ( Ν ", δ Δ “ 1} Ὁ ᾽ 

καὶ ἐμοὶ οὕτω τὸ ἐνύπνιον, ὅπερ ἐπρᾶττον, τοῦτο ἐπικε- 
Ἃ Ν "“ ς 3 Ν 7) 7 

λεύειν, μουσικὴν ποιεῖν, ὡς Φιλοσοφίας μὲν οὐσῆς μεγίστης 
“» 2 -» ἈΝ Ὁ 7 ϑ- 3 2 ε Ὡ 

μουσικῆς, ἐμοῦ δὲ τοῦτο πράττοντος. νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἡ 
7 3 7 ᾿, ς “Ἢ »Ὁ"Ἢ ε Ἁ ὃ Ά 7 

τε δίκη ἐγένετο καὶ ἡ τοῦ θεοῦ ἑορτὴ διεκώλυε μμὲ 
᾽ ᾽ εὃ Α “ μα, 37 ͵7 

ἀποθνήσκειν, εὗοξε γρήνωι, εἰ ἄρω πολλώκις μοι προσ- 
Χ Ἅ". ἃ ’ὔ Χ ΞΖ ἃ Ἐν ων 

σάττοι τὸ ἐνύπγιον ταύτην τὴν δημώδη μουσικὴν ποιεῖν, 
ἡ 3 “» 3 ων τ Χ 2. ἢ 3 “ Χ 

μὴ ἀπειθήσωι αὐτῷ, ἀλλὰ ποιεῖν ἀσφωλέστερον γὰρ 
ὩΣ νι ἥ Ν ᾽ ͵ὕ ΄ ΄ 

εἰναι μὴ ἀπιένωι, πρὶν ἀφοσιωσωσθωαι ποιήσαντα ποιῆ- 
7 “ ω Ζ ἰγ Ν " Ν Ε 

μῶτω, πειθόμενον τῷ ἐνυπνίω. οὕτω δὴ πρῶτον μὲν εἰς 
δ Ἀν Ὁ Δ ΄, ΡΟ “ ΡΑΥΤΣ κ Ν Ν 

τὸν θεὸν ἐποίησα, οὗ ἦν ἡ παροῦσα θυσία μετὰ δὲ τὸν 
7 3 7 ἰγ4 Ἁ Ἁ Υ ᾽7 7ὔ ἣ, 

θεὸν, ἐννοησας, οτί τὸν ποιητήν δέοι, εἰπερ ῥέελλει ποιητῆς 

ποιήματα, πειθόμενον] Βοά]. Τ᾿ αὈϊπμ. Ατρ., 4}}} καί απο πειθόμενον ἱπίθγροῃιυηί, 
4110 ἴδ: 6 ῃ ΠΟῚ ΟΡΙΙ5 Οϑΐ. 

ΕἸΒΟΠΘΓ5. τόπο 1] 6586 ἀογέανὲ αἰϊ- 

χιιθηι, τι αἰϊφιϊα ξαοὶαξ ; Ἰχοσ ἐπολξαν" 
"ποϊεοπέθηι. ν. Χϑπορῆ. Οντορ. τ. 4, 17. 
Τοῖ:.5., 19: νἱ. 3; 97. ἃ]. 

Ῥ,.61]. Α. ὥσπερ οἱ τοῖς θέουσι----τοῦ- 

το ἐπικελεύειν} Τιτὰν Π1Ο νἹ ΘΠ 115 86} - 

ἰθηξίδ} ἜΧθ]]ΟΔ 1 Οπ1Β. σταίλα δα αἸΆτη ἃ8- 

ΡΘΥΠΔΙ ῬΑΥΙΟα]αταση νἱηοιϊα, ἀ6. 400 

Ἰοηυθηι ρθηθγθ Ἰᾶτῃ δἰ] 0168 ΑἸ ΧΊΤΙ 8. 

Ἑδσσ. τι. Ὁ. 659. Ε- δοκεῖ μέν μοι--- καλεῖ- 

σθαι καὶ πράττεσθαι, καθάπερ τοῖς κάμ- 
νουσί τε καὶ ἀσθενῶς ἔχουσι τὰ σώματα 
-τ-τὴν χρηστὴν πειρῶνται προσφέρειν 
τροφήν---, ταὐτὸν δὴ καὶ τὸν π. κ΄. τ. Ἃ, 
ῬοΙῖο. Ρ. 296. ε. τοῦτον δεῖ καὶ περὶ 
ταῦτα τὸν ὅρον εἶναι---ὃν ὃ σοφὸς καὶ 
ἀγαθὸς ἀνὴρ διοικήσει τὸ τῶν ἀρχομένων : 

ὥσπερ ὃ κυβερνήτη----σώζει τοὺς συνναύ- 

τας, οὕτω καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον--- 

ὀρθὴ γίγνοιτ᾽ ἂν πολιτείαᾳ. Δάάθ, αὰῷ 

Πεϊπάοτῇ. σοτηρᾶτγανι, 126 ΤλΘρΡᾺΡ]. ἐν. 
Ρ. 482. ν. 1014, ττῖ, Ρ. 418. Ὁ.--τ  οεθὰ 
μουσικὴν ποιεῖν ῬΙΟΠΟΙΏΪΗ2 τοῦτο ΡοΥὺ 

Θροχθρθβῖη δἀήϊία απ, ἀθ απὰ Ἰοηιθηαὶ 

τα Π6 181 βεορία5 ΠΟ ΠαΪ. 
ὡς φιλοσοφία-ς---μουσικῆς5] ΜΝ ̓άΘ]1οδὲ 

ΡΙαΐῖο Ρἢ]Π]οβορ ματα πα ϊσαν!ε πιιβι δῖ 

6556 ἰΙοπρα Ὀτιβίδῃ ΒΒ τη, ΘΠ ΔΤ 

ντίι8 δὲ βαρὶθηίῖα, 4:8 ΘΧ 1Π|4 ὑτοῆς!β- 

σΘυθηζον, απ 851 τηπ8ῖ00 αὐσοάδιη 6οη- 
οθηΐα σΟὨἐπεσθπίαγ. ϑίσαθο χ. Ρ. 717. 

Β. μουσικὴν ἐκάλεσεν ὃ Πλάτων καὶ 

ἔτι πρότερον οἱ Πυθαγόρειοι τὴν φιλοσο- 

φίαν. Τίαφαο νἱττα θην υπὴνουβάτῃ δία 
ἰοταροτηάαιι ἁρμονίᾳ τινὶ καὶ συμφωνίᾳ 
οοτηρδγανῖ, ν. 1)6 ἈΘΡΌΡ]. αν. Ρ. 430. Ε, 
482. Α. νι. ἢ. ὅ48. Β. δὅδ4. Ε. Τιορο. 
τι. ἢ. 6698, [ἰορπαὰ6 βαρὶϑπίϊατη νοσᾶν]ί 

τὴν καλλίστην καὶ μεγίστην τῶν ξυμφω- 
νιῶν. ν. ΤιΘρο. τττ. ἢ. 689. ν. 691. Α. 

696. ο. [μδομεῖ. Ρ. 188. ο6. ἴὕηαθ δοχίιιβ 
Ἐπηρὶν. δάν. Μία. ρ᾿. 8ὅ8. οἵ τε μέγα 
δυνηθέντες ἐν φιλοσοφίᾳ, καθάπερ καὶ 

Πλάτων, τὸν σοφὺν ὅμοιόν φασιν εἶναι 

τῷ μουσικῷ, τὴν ψυχὴν ἡρμοσμένην 

ἔχοντα. (ἰεἴθυυιῦ. μος ἀδθοτείαμη 6 Χ 

Ῥγιπᾶρονοῖβ ἀπούμμη 6556. ὈΥΘΙΘΥ Ἀ]105 

ἀοςυϊέ δα πὰπο Ἰοσαμι ΥὟ ν {ΘΠ Δ 0}Ν. 

[2] 
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εἶναι, ποιεῖν μυύθους, ἀλλ᾽ οὐ λόγους, καὶ αὐτὸς οὐκ ἢν 

μυθολογικός, διὰ ταῦτα δῆ, οὺς προχείρους εἶχον καὶ 

ἠπιστάμην μύθους τοὺς Αἰσώπου, τούτων ἐποίησα οἷς 

πρώτοις ἐνέτυγον. 

Οκρ. Υ'΄. Ταῦτα οὖν, ὦ Κέβης, Εὐηνῷ φράζε, καὶ ἐῤρ- 

βώσθαι καί, ἂν σωφρονῆ, ἐμιὶ διώκειν ὡς τάχιστω. ἄπειροι 

Καὶ ὁ 
] “» δὰ 

Σιωμίας, Οἷον παροκελεύει, ἐῷή, τοῦτο, ὦ Σώκρατες, 

7 ς ᾽ὕ Ψ Ξ ᾽’ Ν ᾽ “Ἄ 

δέ, ὡς ἔοικε, σήμερον κελεύουσι γὰρ Αθηναῖοι. 

Ἰυὐηνῷ ; πολλὰ γὰρ ἤδη ἐντετύχηκα τῷ ἀνδρί" σχεδὸν 
Φ' .2 ᾿» ᾽ Ν " δ᾽ Ὁ “ " ς Ν -» 

οὖν εἕ ων ἐγω ἤσθημναι, οὐὸ οπωστίουν ὧν σοί ἐκῶὼν εἰνῶΐϊ 

΄7 

σεισετο ι. Τ' δαί, ἦ δ᾽ ὅς, οὐ φιλόσοφος Ἰὐθηνός , "Εμοιγε 

τούτων ἐποίησα) 1504]. Τυ θΐηρ,. 8}1| τούτους. δίαϊο. 

ΟΑρ. Ψ', ὡς τάχιστα] Ν᾽ εἰ(, οαὐίε, οπμ ὰαπὶ νοῦθὰ ὡς τάχιστα. 

Β. ποιεῖν μύθους, ἄλλ᾽ οὐ λόγους] 
βορὶ Ἀθὰ]:, αυτὸ βαρτὰ ἀϊοθθαητιιν 

λόγοι, ἷἰς Δρρο]δηίαν μῦθοι. Θυοὰ 

πΘ οἂϊ τηΐϊσαπὶ δοοϊ αΐ, ἰθποπάμῃι οϑί 
λόγον 6888. νοοδθυ]ιη) σΘΠ τ δίατθ 
βρη ἤοασθ ἀαδπισ 6. ΟΥ̓ ΟΠ οἵ 

ΠΔΙΓΙΙΟΏΘΙΏ, 5106 νϑυδ βδῖνθ βοίδιῃ; 

βοᾷ ᾿πίθυάαιη, υὉἹ Ορρομίίυν μῦθος, ἀθ6 

ὩΔΥΤΑΓΌΠΘ νοτὰ ὈΒΌΤΡΑΙΙ 5016. νυἱάᾶ. 

νν γ τίθης. δά }ν. 1. οἱ Οτὐθαζθυ, ϑγηι- 
θ0].. 7. τ. Ρ. 44---81. ᾿ππρυλι 8. ̓.. 49.--- 
θοῖπάθ πθ 4118 βου θθη τὴ τ᾿ ΓΘ(ῸΓ 

οὐκ εἴην μυθολογικόδ, Ἰὰς τηοάἀοχαῃ 

νΑΡΙΔΌΟΠΘ. Η1}}1} ἰγοαπθης8 θϑί, ψ1α, 
ας ΘΟΙ]ΘρΡΌση Ναί Μ1566}}, ῬΊΗ- 
|0]. νο]. 1. ἢ. ὅ8. 54. Βδϑιν, ἴῃ Οτθαζοσὶ 
Μεϊϑίξ. τπτ. Ρ. 49. Παϊίπρου ἰπ Αςεὶβ 
ῬΒΙοΙορον. Μίοπαο, τττ. 2. ρ. 1605. [1]. 
ΝΙπηΐσυπι (ταηδὶΐ ϑοογαίθβ Δ0 ΟὈΠἸ]υἃ 
οτατίομ δὰ τϑοΐδι, ααοα πο οαγθί 1ῃ- 

51 αυδάητη οἰθραπεῖδ, αυᾶπη ἔδο 118 
Βοη(Θηΐ, αὶ δθηϊοηί τ ἀοηθιῃ α1]1- 
ϑοηΐου δχρίογανουηί, Νοίδμῃαιβ δι ίθι 

οβέ οὐγοὺ ΠΙΘΙπἀουῆϊ, ααΐ, αὐ ᾿πιροτίθο- 
{πῈ ΡῸῚ 56 τϑοΐθ ροβίίαπι οϑϑὸ ἀοοραϊΐ, 

σοτμηρᾶγαΐ ΤΊ θα σ. Ρ. 127. ν. υδὶ ἄν ρᾶτ- 

τσ} θη ρουὶ 1}}1 δαάϊία οβί, ᾳφαδη Ὁ 
᾿ιοο ἰοςὺ ῬΧΟΥΒῚ5. ἈΠΙΘΠδΙη 6558 Ἰπαϊσα- 
ΠΝ 

τούτων ἐποίησα] ἷν. 6. ἐδγϑὲυμ8 ἰἰσαυὶ, 

ἑη οατηιὶπὶβ τποίῖο5 Τοιεϑὶ. 

Οκν. Υ. ἐμὲ διώκειν ὡς τάχιστα] Υ᾽ εἰί, 
οαϊεί. οτλζίυπὶ νευρὰ ὡς τάχιστα, αὐ 
ἸΒ] νὰ ἀδτηπανὶς Ποϊπάουν,, ἘΕἸδβὶ θη ΐτη 
ΒΘΙΤΩΟ δῇ (8 θανάτου μελέτῃ μι ιϊοϑο- 
Ρ᾽νουπ), απο οἰϊαπῃ δ'ο βϑοογαίοβ ἔνθ- 

σι} Ροίθϑί οοϊιογίαυι, ὃἱὁ ᾿ρβατα Πα 8πὶ 

ΡτοΧχΐνιθ βοαυδίαγ, δηὰθ ἰάθο ἀθ πιουίθ 
νοϊαπίατγια οορ᾽ίαη ἄτι), 

ο. οἷον παρακελεύει---Ἶ ἐν. 6. οἷόν ἐστι 
τοῦτο, ὃ παρ. ίοιθα βαυηΐ δάιηϊσγαπῖβ 

δία ἱπάϊρηδηβ, Εαΐονρθν. ὁ. χα. 

οἷα ποιεῖς. ἈΌΪ ν. ἀπηοί.---])6 ρῥτοχἰμνῖς 
πολλὰ γὰρ ἤδη ἐντετύχηκα εἴ. 

Τ,δοἰιϑέ, Ρ. 197. ν. ὁ δὲ Δάμων τῷ Προ- 
δίκῳ πολλὰ πλησιάζει. Οτδίν], ὁ 30, 
ἕωθεν πολλὰ αὐτῷ συνῆν. Χεη. Ογτορ. 
ι. ὅ, 14. πολλὰ γάρ μοι συνόντες ἐπί- 

στασθε. απ" ρατίϊπ Ἰὰπὶ Ηθὶμἀοεῖ, οομὶ- 
Ρᾶγανὶς, ἰδ ἀλη ὑγτίοτθα Βογραίογαμι δὰ 
Δυηβίορ, Εφαυΐίι, ν, 409, 

πασνυυνυν αν τ τὸν, 
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ὦ. 79) 4 7 3 7 7 

δοκεῖ, ἔφη ὁ Σιμμίας. ᾿Εθελήσει τοίνυν, ἔφη, καὶ Ἑῤηνὸς 
.Ἶ “οΣ͵ Ω 7 ἴω 3 

καὶ πᾶς, ὅτῳ ἀξίως τούτου τοῦ πράγματος μέτεστιν. οὐ 
͵ 5 7 

μέντοι γ ἰσως βιάσετωαι αὑτόν οὐ γάρ φασι θερυιτὸν 
᾽ ν.., ὦ 7, -“ “ Ἀ ,ὔ 4. ἫΝ 

εἰναι. Καὶ αν λέγων ταυτα καθῆκε τὰ σκεληῆ ἀπὸ 
»ο“΄7΄ 7 Ε] ᾿ Ἁ γῳ ᾿Ἷ 7 [2 Ε ε 

σῆς κλίνης ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ καθεζόμενος οὕτως ἤδη τὰ 
, 

λοιπὰ διελέγετο. 
7 “" Ἁ ἥ "»ωἜ »-ῳ “" 

Ἤρετο οὖν αὐτὸν ὁ Κέβης, ἸΠῶς τοῦτο λέγεις, ὦ 
' Χ Ν Ά, “ Ν 

Σώκρατες, τὸ μυὴ θεμιτὸν εἶναι ἑαυτὸν βιάξεσθωι, ἐθέλειν 
ἢ λ -“- Ν ὔ 

δ᾽ ἂν τῷ ἀποθνήσκοντι τὸν φιλόσοφον ἕπεσθαι; Τί δαί, 
“' 7 3 Ε] 7 ᾽7ὔ Ν 7 Ν -“ 

ὦ Κεβης ; οὐκ ἀκηκόατε σύ τε καὶ Σιμμίας περὶ τῶν 
΄ 7 7] Ρ Ὺ) “ 

τοιουτων Φιλολάῳ συγγεγονοτες : Οὐδεν γε σαφές, ω 

Σώκρατες. ᾿Αλλὰ μὴν κάγω ἐξ ἀκοῆς περὶ αὑτῶν 

᾿Ἐθελήσει τοίνυν, ἔφη] Ν'. ἀφεϑβι ἔφη.---Μοχ νυ]ρὸ Ἰοραθαίαγ οὐ μὲν ἴσως. 

σχεδὸν οὖν---πείσεται) [Ιῃ [118 ἐξ ὧν 
ἤσθημαι Ὀτονλίον ἀϊοίατα δϑί ρτὸ ἐκ τού- 
τῶν (βεοιπάιηι 6α4) ἃ ἐγὼ ἤσθημαι.--- 

1)6 [αΐατο οὑπὶ ἄν σοπ]αποίο ν. δὰ (τ]- 
ἴ0ῃ. ὁ. Χν. Ρ. 5. 6. 

ἑκὼν εἶναι} φιαπίμηι φιϊάφθηι 8ροηΐο 
“ποίων 81. ν. Ἡευπιᾶπη. δὰ ὙΊΡΟΥ. Ρ. 

888. ' 
οὗ φιλόσοφος Ἑὐηνός 2] Ῥτοβίοραίυν 

Θπἷπὶ ἀτίθ πη ΒΟρἰβίδταμη δίημιθ ἀοοθρδΐ 
ἰΐα, αὐ ἃ 51 ΠρῸ}158 ΒΟ ρ.}}18 αυλπ88 τη Πᾶ8 
οχίρογθί, ν. Αροϊοβ. 6. τν- 

τούτου τοῦ πράγματος] [πί6]]. φιλο- 

σοφίας. 

βιάσεται αὑτόν] ἱ. 6. ἀποκτενεῖ ἑαυτόν. 
Ψ, Ὁ, ὙἹ» 

οὐ γάρ φασι θ. εἶναι] Ναραγαπ μος 
Αοδαομϊοὶ οἱ ἀπίθ 605 ΒυίΠπάροτθὶ. νἱά. 
Οἱςου. (αἱ. Μα]. ο. χχ. Μδοιόθιαβ ἴῃ 
ϑοπιη, ϑοϊρίοῃ. 1. 18., 41 πο ᾿ρβαπη 

ῬΙαίομῖβ Ιοοὰπι ἰααἀαΐ οὐ φαοάαδΙημιοήο 
Θχρ!οδί, Τυβουϊαῃ. 1. 30, 001] ρ]ατα 

Τ)ανϊβίυβ. 
καθεζόμενος οὕτως ἤδη τ. λ. διελέγε- 

το] 1. 6. καθέζετο καὶ οὕτως ἤδη.----διε- 

λέγετο. 
Ριμαά. 

Ὁ. τὸ μὴ θεμιτὸν εἶναι----ἐθέλειν δ᾽ ἂν 
ἢ. 6. ὅτι μὴ θεμιτόν ἐστι---ἐθέλοι δ᾽ ἂν---- 
ὃ φιλόσοφος ἕπεσθαι. 1)6 ἄν οὐατὰ ᾿π ἢ 1- 
{ἰν]5 Θοπ]ποίο ν. Μη. 598. οϑί. 
ᾧ 120. ὅ. 6.ὡ ᾧεϊογαι τηοηιἱ Ποὺ, Π6 
415 ἄν οὔτι ἕπεσθαι Θοῃποοίθηάυτα ρὰ- 
(αγοί. 

Φιλολάῳφ συγγεγονότε5) Ευϊξ Βῖο 
Οτοϊοπίαῖοβ, Ασομγίω ἀϊβοῖρυϊιβ: ἀθ 
4ὰ0 ὅϑοῖιο]. δά ἢ". 1. διὰ αἰνιγμάτων 

ἐδίδασκε, καθάπερ ἣν ἔθος τοῖς Πυ- 

θαγορείοις. ἦλθεν οὖν καὶ εἰς Θήβας 
κιτ. Δ. ΟΘυδουπαὰδ 46 60 ἱπποίποιαηΐ, 
68 ἀοοίϊββίπηβ Ἔχροϑυϊ Α. Βοθοκῃῖαβ ἱπ 
το: ῬΏΠ]ΟΪΔο5. 465 Ῥυίπαρογθθβ Γ,.6}- 
τοὺ ποῦϑίύ ἄθπ Βιποϊβῦοκοη. βθῖπ685 
γεν κεβ. Βϑτοὶ. 1819. αὺυἱ οχ οσ ἰοοὸ 
Ρ- ὅ. οοἸ]ορὶε νἰχῖββα ῬΒΠοΙδ πὴ οἰτοϊίαῦ 
Ὁ ΟἸ γτρ᾿δά. τιχ χ. ἀβα86 84 Ὁ]. χον. 

᾿Δλλλὰ μὴν κἀγὼ ἐξ ἀκοῆς---Ἴ Θυοά 

ϑοοτγαΐθ5 αἱΐ 88 προ ῬΒΠ οἷδὶ ἀθογθία πὸ 
ὨΪ51 ἔατηα οἱ διά! το πθ δοσΘρΊ856, ἀθ 60 
ἀοςίο ἀϊδραίαν! ΒΟΘΟΚΉΪ5. 1]. 6. Ρ. 28. 
56. ΟΌΪ Ιηἰο 8118 βου ρϑιῖ πο: ““ ἀαἰιοῖ' 
γυῖν" ἀθηη θη Τοπἀμηρ πεὶϊξ ἀθηι Ἠ γεη- 

βαρ ῥϊο58 οἷπ ηιϊέ 460 Ῥίαϊξοηβοϊιονι 

σ 
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7, Ὅν. ὦ Ν " ΄ὕ ᾽ ΄ ΄ δ Χ Ι 
λέγω ἃ μὲν οὖν τυγχάνω ἀκηκοώς, φθόνος οὐδεὶς λέ- 

Ν ν " Ν ͵ ἢ ͵, : 
γειν. καὶ γὰρ ἰσὼως καὶ μαλιστῶ πρέπει ββελλοντοι 
3 - »“ωη "» Ν "»"»Ὃ ἈΝ "-- 

εκεισε ἀποδημεῖν διασκοπεῖν τε καὶ μυθολογεῖν περί τῆς 
͵7 »“ο Ε -“ 7ὔ Ἀ π᾿ ἢ “ 7 

ἀποδημίας σῆς ἐκεῖ, ποίων τινὰ αυτῆν οἰόμνεθα εἰναι τι 
Ἀ " Ν δύ εὐ Ν΄. 3 “ ἤ δίί Ἔ “ 

γὰρ ἂν τις καὶ ποιοί ἄλλο ἐν τῷ μέχρι ἡλίου δυσμῶν 
,ὔ » 

χρόνῳ : 
Ν , Ν “ Ε Ν 

κρ. ΝἿΙ]. Κατὼ τί δὴ οὖν ποτε οὔ φασι θεμιτὸν 
" ΟΥ ὙῸ- Ν " 7, ΓΝ ἀν " δ 

εἰναι αὑτὸν εὔυτον ἀποκτιννυνῶι, ὦ Σώκρατες ; ἤδη γαρ 
᾽} “ “ ᾿ ἈΜ νΝ Ν ΄ " ᾿ φ( 
ἔγωγε, ὁπερ νῦν ὃ) σὺ ἤρου, κοι Φιλολάου ἥκουσα, τε 

3 "»“, »ω“ ᾽ οἾ Ν " ΩΝ ς Ε] ͵ὔ 

τῶρ ἡμῖν διητᾶτο, ἤδη δὲ χαὶ ἄλλων σινων, ὡς οὅ δέοι 
“ ἌσοΣ Ν δ Ν ».κ ΑΣ Ν , δὴ 

Τοῦτο “ποιεῖν σαῷφες ξ Ζέρι αὐτῶν οὐὐέενος πωποῖε οὐδεν 

ἃ μὲν οὖν] Ν'. ὃ μὲν οὖν τ. 

μέχρι ἡλίου] Μ΄. μέχρις ἣλ. οοπέγα ργδιηπιδί! οοτατη οἱ οοάϊσαμῃ Ορἐπποσαπι δαοίο- 

τἰϊαίεπι. 

Οκ». Ἱ. Κατὰ τί δὴ οὖν ποτε] Οοἀά. αἸϊαυοί οὖν δή ποτε, ρτοῦθαπίε ϑοῃεοῖοτο 
δα Τιαιηροτγί. Βο5. Ρ. 239. Ἠδεϊπεπάδπι ραΐαν]η5 γαυϊοσοιη ν γθοσατα οΟἰ οσΔ ΟΠ ΘηΙ. 

-ῬΜοχ νοῖιΐ, εαϊι, ὅπερ δὴ νῦν σ. ΜαΪ]ο. νῦν δή ε81 ραιΐϊο ἀαπίε. 

Τνοηΐθ 56} τῦο}] πιιβϑαηιηιθη 5 ϊη}) 6 η 6 
ἹΜαηῖον βοἰιοῖηξ, ἀπ"οἶι τυοϊοἶιο ἰδ δἔιταβ 
δογὶηρ οἰ ἰἰχὶρο ἐβεϊιαπαἰπγιο 68 α ϑἐεἰ- 

οἸιοη απ οἔισαϑ Ὁ Υ]υ{ξ ἐρογά θη 8οὶ].᾽ἢ 

(1ὲ 8θοηιβ, ἐπογοοῦ, ο ἠι6 ἐδπαὲ ἐδιαξ 
αἰϊιδίοη ἐο {}ι6 ᾿ιδαγϑαν παν αϊῳ αΘῪ 665 ἴῃ 

φιαπΉ 7 τοὶέϊι ἐἶιο πἰδιιαὶ δέν 9. ῬΙαξοπὶς 

ἐγοη}, ἐμπνοιρὶι τοϊοί ἐπ6 παϊ[-οοπέοηιρ- 

ἐποιι8 οαργοϑϑίοη Γ᾽ ἐπε »»οὐϊένθ ηιαν 

δἰιοιϊα δὸ βοηιοισίιαξ σοποοαϊφα.) 

φθόνος οὐδεὶς λ.7 ἢ. 6. ἐμεδοηξον ἀϊεαηι. 
νἱὰ, νΊροτ. Ρ. 188. 

Ἑ. καὶ γὰρ ἴσως καὶ μάλιστα πρ.} 1π 
1.18 καὶ μάλιστα ο5ὲ τῶ γπιασῖηιο, ἀϑὰ 

Βαπἠαιδαθδιη Τῶτο, αὖ ΠῸΠ νυ] ἀθαπι, οὐτ 

ΑΙ} ἀὸ δὸ ταϊϊοπθ ἀσθιίανουῖηί, 8) 6- 

ἵπάς μέλλοντα ἴΐαὰ Ροπίίατ, ἢ ΡΘΙΒΟΠἃ 
1π 6 }]ΠἸραίαν ἱπθἢπιία, 

ΡΙθπί, 40 ΠΟΙ Ορι8. 

ἐκεῖσε ἀποδημεῖν] 1. 4. εἰς “Αἰδου ἀπιέ- 
ναι.---- οΥθαμη μυθολογεῖν, αἱ ἰπῆτα ᾿. 
70. Β. Τμερρ. τ. Ρ. 6832. κε. Αροΐϊορ. Ρ. 39. 

Ἑ. ῬΠφάτ, Ρ. 270. Ε. διαμυθολογεῖν, 681 

ψΪρο τινά 5ὰρ- 

οοηβαϑιανὶ, Ροπίίαταθα ἀρὰ. Ῥ]αΐοπεπι 
ἔογε ἀθ σθθιι5 οσου {18 τηαρηδαθθ ΟΌβοι- 

τιϊαΐθ ᾿πν (15, τὰ αὐ ἴπ. 115. ΘΧρ σαπαϊ5 
᾿πάθγα πιδρὶβ δὲ οοῃἤα θα] τη] αι οοτίαβ 
ἃ νοσὶ 51Π|}}65 ταῖϊο 65 566 αἱ ν᾽ ἀθ δ γἾ5:-ττ- 

Ριὸ τῆ" ἐκεῖ Θχβρεοίδνογαη τῆς ἐκεῖ- 
σε: 864 ἴΐἰὰ ϑορμοοὶ. (Βάϊρ. Οοομ. ν. 

101. ὁδοῦ κατάρχειν τῆς ἐκεῖ, πομπὸν 
δέ με χωρεῖν. αΌϊ ῥίυτα ἀοάϊ: Τοράοτ- 
᾿π8. ; 

σαν. ἿἹ. Κατὰ τί δὴ οὖν ποτε] Ατὶ- 
βίορ᾽ι. ΝΌΒΡ. ν. 238. ἦλθες δὲ κατὰ τί ; 

δὶ ν. Βοσρίοσ. ἄνν. ν. 917. ἀτάρ, ὦ 
ποιητά, κατὰ τί δεῦρ᾽ ἀνεφθάρης ; ϑεϊιο- 
ἔεσυβ δὰ 1διηθοτί. Βοβ. Ρ. 2339. οχίγ. 
τηδοραΐ : κατὰ τί οὖν δήποτε. ϑοᾶ νἱάθ 

4υα ἀϊχὶ δὰ Οπίοη. σδρ. χ. Ρ. 49. ". υδὶ 
Ἰεσθθδίαγ: σκόπει δὴ οὖν καὶ σὺ εὖ μάλα. 

σαφὲς δὲ περὶ αὐτῶν--- Οἀτγρὶε ουνῖ- 
ΠῸΠῚ ΟὈβουταπι (ἰἰββθύοπαὶϊ ται οηθη. 
ΟἸ πρὶ οάοτὰβ. δὰ ἢ. 1.: ἔθος ἦν, ἴπ- 
αυϊῖ, τοῖς Πυθαγορείοις δι᾽ αἰνιγμάτων 
λέγειν. 
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3 ᾿ "» ὗ 7 - Α εἿ Δ 

ἀκήκοα. Αλλὰ προθυμεῖσθαι γρή, ἔφη τἄχα γὰρ ἂν 
᾿ ᾽ὔ ΡΥ. »“Ψ "“- 

καὶ ἀκούσαις. ἴσως μέντοι θαυμαστόν σοι φανεῖται, εἰ τοῦτο 
᾽ὔ " " ς ͵ 6 “» Ε] Ν᾿. 4. ἢ 

μόνον των ἄλλων ὡπῶντων ἄπλουν ἐστι καὶ οὐδέποτε τυγ- 
7 “2 Ζ . Ἢ Ν " ᾽ “ ᾿. “' 

χάνει τῷ ἀνθρώπῳ, ὡσπερ καὶ τώλλω, ἔστιν ὁτε καὶ οἷς 
Δ ΩΣ ΝΥ Ν 

βέλτιον τεθνάναι ἢ ζῆν. οἷς δὲ βέλτιον τεθνάναι, θαυ- 
Ἁ Ε 7 3 7 "»σ ᾽ 7 Ν 

μῶῶστον ἰσὼως σοι Φαίνεται, εἰ τούτοις τοῖς ἀνθρώποις μῆ 
Ὁ 7ὔ 3 2 Ἁ ε ΧΝ Ἰρὰ "»“, ᾽ ὕ] “ὦ, 

ὁσιίον ἐστίν αὑτοὺς ξαὐυτους εὖ ποιεῖν, ἀλλ᾽ ἄλλον δεῖ 

περιμένειν εὐεργέτην. Καὶ ὁ Κέβης ἠρέμω ἐπιγελάσας, 
3᾿ 7ὔ 2) “ ς “, "“, 2 7 

ἱστὼω Ζευς, ἔφη, τῇ αὐτοῦ φωνῇ εἰπῶν. 
3 ᾿ ς 7] “ ᾽ 5" " δ 

δόξειεν, ἔφη ὁ Σωκράτης, οὕτω Ψ εἰνοιέ ἐλάαν 
7 3 Ψ 3) Νν 7ὔ 

νεντοι αλλ ἰσὼως ἐγει τινοῦ λογον. 

Καὶ γὰρ ἂν 

οὐ 
3 "Ὁ » 

᾿ μὲν οὖν ἐν πλαΉμῆ, 
τ Ν 2 ων ᾽ὔ ς 

τοῖς λεγόῤνενος περί αὑτῶν λόγος, ὡς ἔν τινι φρουρᾷ ἐσμεν 

καὶ ἀκούσαις] Ν'΄. ἀκούσαιο. Μα16. 

ὅσιόν ἐστιν] ΄. ἀεεταί ἐστί, αυοα 6χ ορ(ἰπηῖ8 οοἀ 4, ταϑεϊαΐυμη. 

Ῥ, 602. ἴσως μέντοι θαυμαστόν σοι φ. 
κ. τ. λ.1 Τιοπριιπὶ εϑί νᾶγῖαβ ᾿πθγρυθί πὶ 

(6 πος Ιοοο βθῃιθηΐα5 Τθοθηβοσθ. Βοοία 

Ἡδϊπθογῖ, σοηϑαιη νϑυθόσαπι ἰἰα τρια: 

Ῥονίαβ86 ἑαηιθη, ηυλιώη ἐἰδὲ υἱαουλέιι»", 5ὲ 
Πιοο τυμλη 6 ἐοἐθγὶβ οηυπέδιι δὲ περ οὐ ον 

Ὁογ ιν δὲΕ οὲ δἴπθ εἰϊα δαοοθρέϊοη!θ (36. 
ΤΏΟΥΙ 16 118. 6586 αυδιη Ὑἶνοῦθ.), πεηῖιθ 
πηφεαην αὐοοϊαξ, εξ, φιοριασηιοάιη ἴηι 
θέον 8 οηιηέδιι8 γϑιι5, ἐμέθυον δὲ αἰὶ- 
φιιῖιι8. ἰοηυΐηιιην (πο ΒΘΠΡῈΙ, πΠΘ4 6 

οτηΐ 5.) 86ὐέιι58. δὲἐ ηιοτὲ ψιαηὶ υἱθογο: 

ηυιῖδιυι8 αἰιέοηυ βαξέιι8. 686 ηιονὶ, ηιγαθ ον 6 
υἱονέα580, δὲ ἐἰδάθηι Ἡς [8 δἰέ δἐθίηιοξ ἐρ5}5 

δοπείασενο, εἴθ. [ἴδηι ἁπλοῦν 65: τά, 
φιοΐ 8ἴηε ἐποορίϊοη 6 τπϑγιν Θκεΐ, αὐϑοϊιιξ 

τὐαῖΐιν, αἱ ἀοοοπί νοῦῦα ἀδίποορ8 δήαϊία, 
Οὐ)ὺ8β. 5ιρῃϊβοδίλοπῖθ Θχθηρ]α Ρ[ τ πηᾶ 
το μουϊαηίιτ, ν. (οτρ. Ρ. ὅ08. Α. ϑ.γρ08. 

Ρ.180. ο. Ῥπεάγν. Ρ. 244. Α. 00] μῶὸ 

Ἰοραηίατ : εἰ μὲν γὰρ ἦν ἁπλοῦν τὸ μα- 

νίαν κακὸν εἶναι, καλῶς ἂν ἐλέγετο.---- 
Ηδς δυΐθιῃ : καὶ τἄλλα Ἰάθιη βἰρηϊῆ- 

οἂπέ αυοά καὶ κατὰ τἄλλα.---Ῥοττο ἔστι 
ΟῚ οἰυμῃ οπὶ ὅτε σοηποοίθηάαμ 6ϑβΐ, 

Β64 οἰἴαπι οαπὶ οἷς, ἰΐα αἱ ἔστιν οἷς Ἰ(6 1 
οἷ0 αποα ἐνίοις. ν. ὙΊεΓ. ρΡ. 234 56. εἴ 

Ρ-. 919. Θεηΐαυε πα 4185 ρΡοβί βέλτιον 
Ρδιποϊρίαμι ὄν ἱπίθιρομδη απ 6588 818- 

Ῥἰοθίαγ, νϑυθαπὶ τυγχάνειν οἰΐατα 51:6 

Ῥαυοἶρίο ἀϑυτραίαιϊη 6586. τη {1 ἀοσπο- 

ταπί. ΟἿ, Ηεστη. δὰ ψΊρει. ρ. 760] 54. 

62 

Β. Ἴττω Ζεύς] ὅ6}0]. τὸ ἔττω ἐπιχω- 

ριάζοντός ἐστιν ἀντὶ τοῦ ἴστω, τῇ Βοιω- 
τίᾳ διαλέκτῳ. ϑ᾿τλ Ποὺ Θχοϊαπιαΐ Βώο- 
(05 ἃραὰ Ατβίορ!. Αομᾶσπ, ν. 860. εἰ 

911. ΟΥ̓ Ψψαϊοκθη. δά ΕυτρΡ. ῬΠ,Θἢ1585. 

ν. 1671. ρ.561. Αἰἔιντααύ δυΐεια [15 
γουθὶβ Οεθ88. πιίγατα βὶὶ υὔαπθ νἰ τ 
μᾶπς, αιᾶπι δοοταῖαβ πιθιμοτᾶνογαΐ, τα- 

μριυδιθος 

οὕτω γ᾽ εἶναι] 8ἷς ργΥΐιο αὐϑρθοΐιι, 1. 4. 

ὡς οὕτως ἀκοῦσαι, τ πη. πιαΉ 68 80 ᾿ο γέ, 

(ᾧ 80 ἐξ δὲ ᾿ιοραν(..) ν. Ῥυτμυ Ργ, Ρ. 9. Β. 
Τιγ514. Ρ. 216. Δ. οἷ, Βεἰχίαβ. δὰ ὙἼρεγ, 
Ρ. 144. , 

ἔχει τινὰ λόγον ἩΟΉ, ἐ6Ή161.8, ἩΟΉ 816 

γαϊῖοηπο αἰοϊέιι)". 
ἐν ἀποῤῥήτοις λεγ.} ΟἸ νἱπρίοάοταβ δά 

. 1. Ῥτοο]ι5 δα ΡΟ]. Ρ. 372., 4}}}, Ρὰ- 
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Ἵ ᾿ "»" μὲ: ᾿ ὝΣ 

οἱ ἄνθρωποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ᾽ 
᾽ 7 ΄ 7ὔ τ 77 ᾿, 3 4 “ 

ἀποδιδράσκειν, μέγως τέ τίς μοι φαίνεται καὶ οὐ ῥῴδιος 
ποτῶν , , ͵, " ͵ “Ϊ“- 
διιδεῖν᾽ οὐ μέντοι ἀλλὰ τόδε γέ μοι δοκεῖ, ὦ Κέβης, εὖ, 

͵ὔ Ν ΝΥ “ ς -» Ν ᾽ 77 Α 

λέγεσθαι, τὸ θεοὺς εἰναι ἡμῶν τοὺς ἐπιμελομένους καὶ' 
-“ Χ ᾽ 7 ᾿ - ᾿ -“ -“- "ἢ 

ἡμᾶς τους ἀνθρώπους ἕν τῶν κτημώτων τοῖς θεοῖς εἰνῶ!. 

2) ΞῈ 5 

ἈΝ 3 “ [γ "ὕὔ " ς 7 ᾽ 

σοὶ οὐ δοκεῖ οὕτως : Ἰώμοιγε, εῷήη ὁ Κεβης. Οὐύκουν, 
Ἴ᾽ “ Ν Ν ον - “ 7 "ὔ 9 σε Ν 

ὃ ος, κῶ! σὺ ὧν τῶν σῶύυτου κτηρώτων εἰ Τί αὑτό εαῦτο 

Ε] 7, Ἀ 7 , [2 Α͂ ᾿ ΝΝ 7 

οποΐτιννυοι, μῆ σημηνῶντος σου, οτι βούλει αυτο τεθνάναι, 
͵ ν δ᾽ δε Ν 7ὔ ΕΒ 7 

χαωλεπαίνοις ἂν οὕτω, κῶΐ εἰ τινῶ ἐγχοις τιμωρίαν, τιω- 

ἐπιμελομένους] Ψ΄. ἐπιμελουμένους, φιοᾶ τηΐπυ8 Αἰάουτα μαρθέιγ, Τἰδαὰ8 6 χα 

οοὐά, τΐδν]τλ 8. 

ἰδπΐ ϑοοταΐθτη σοβρίοοσο δά τυ ϑίοτα τγὸ- 

Ἰριοϑὰ. Θυθ βϑηίθηίία αυῦτα 18 πὶ ΡῸΙ 
886 Βαθϑαΐ ηυοά τηονϑδΐ ΘΥΓΟΥ8. Βυβρίοῖο- 
ΠΘΠῚ, [Ὁ ΤΩΔΡΠΟΡΕΙΘ ΡῬτορίοσθα α15ρΡ}}- 

οοεἴ, ασυοά πηγβίοτα ἀρυὰ Ῥ]δίοποθη) 
Πυβαυδτῃ ποιηΐπ8 τῶν ἀποῤῥήτων νοοδη- 

ἴωγ. [Ιίλαυ6 ποῖ ἀυθίο δογὰπι δοοθάθιθ 

βθηίθη (125, 401 Δι δ πᾶσ Ῥ ΥΟΠ ΡΟΥΘΟΤΌΤΩ 

ἀοοίπᾶτα ἱπίθ]Προπάδιη 6888 ΟΘηΒ06- 

τυπί, ΡὈγωβογίϊη ἡυὰτη Οἴοσοτο Οδίοη, 
Με). ος. 20. Βοος ἀξοτγοίαμη Ῥ νυ ΠΔΡΌΤΟΙ8 

αἰβουῖα ἰσθυδί: 7ὲὰ ἤέ, τηαυλί, πὲ ἐμὰ 

ὅγευε εἰέω τοϊηην ποὸ αὐἱάο ἀρροξθη- 

εἰν δθηΐνιι8 πθὸ δῖ) 6 οαϊιϑα (686 6 Ὴ τί 
δὲέ : πὍηἡοΐαίημο ᾿ψέϊαρογ 8 ἐη)ιι58ιι ἐπρ6- 

γαΐογὶδβ, Ἰὰ οϑὲ «ἰοὶ, ὁ ργωβιαϊο οἰ έα- 

ἐΐοπο υἱέω ἀθοοάογο. [ἴδηὰθ απ Πΐο δὲ 
ἀδίποθρβ ἃ ϑοοταίβ ἀϊουπίαγ, δὰ οἱ ᾿ἰρβὰ 
Εχ ἀοοίππα Ῥυ(πδρογθοσθση τϑρϑίϊία 
6586. ἴδοι !θ Ἰαγρείπηαγ ΒΟΘΟΚΙΔο, αὶ ]. ο. 

Ρ. 1719. 544. ἀοοί(ἰ5βῖτπθ ἀθ μος Ἰοοο αΪ8- 
Ρυΐαντῦ ; Πα Δ] ΆΤΩ ῬὈΤΊΟΓ ΒΘ η θη 185 ΡΆΓΒ, 

ΠΟΥ̓Ρὶι8 6886 αἸϊηϊὶ σαν οτθηι, ἃ ἴρ50 

ῬΙαΐοπο δὰ Οσρίνιοοβ διισίογοβϑ τοίοσί 
ἴῃ. Οταίν]ο Ρ. 400. ο6. (ὑδίθγαπι ϑᾶπά θπὶ 

Βϑηϊθηίδι) Θχουηδσαηΐ Οἴσθτο ὥϑοπΊη. 
ΟΡ. ον. 111, ΤΒΟΙυ]. α, 30. Τιδοίαπι. 1η- 
βιϊέαςί, εἴτ. 18. ΟἸθιηθηβ ΔἸόχ. ϑίγοτη, 
11, Ρ. 484. Α. ΤΒεοοάοχοι, Οἵ, ΑΕ, Ουτν. 

Υ, Ρ. 821. θα... }2.---Ἰ)οϊπάθ φρου- 
ρᾷ ποιὰ ἀθ ϑβέαϊίοηο, 504 (ο ῥαγοονε ἰῃ- 

16] ραπάστη νἹάθίυγ, 1ὰ φαοά νοὶ 6 (ἱ- 
ΘΘΙῸΏ. ϑοσηπ. ϑεῖρ. 1π| οἱ Ταβ6.1. 30, 
ΠΟΙ ]Πσοσα Ἰἰεθῖ : οἸδτῖαβ οἰΐατη ραίΐθξ οχ 
{ταρταθηίο ῬΠ ΝΣ] οἷαι αρυὰ Βοροκμίαπι ἢ. 
161. καὶ Φιλόλαος δὲ ὥσπερ ἐν φρουρᾷ 
πάντα ὑπὸ τοῦ θεοῦ περιειλῆφθαι λέγων 

καὶ τὸ ἕνὰ εἶναι καὶ τὸ ἀνωτέρω τῆς ὕλη 
δεικνύει. 

ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπου----τοῖς θεοῖς εἶναι] 
Οδϑιηΐηυπι Ῥ]αίοη!β οθαίππι οϑὶ Τιοσρ, χ, 
Ρ- 902. Β, θεῶν γε μὴν κτήματά φαμεν 
εἶναι πάντα ὁπόσα θνητὰ ζῶα, ὥσπερ καὶ 

τὸν οὐρανὸν ὅλον.---ἤδη τοίνυν σμικρὰ ἢ 

μεγάλα τις φάτω ταῦτα εἶναι τοῖς θεοῖς" 
οὐδετέρως γὰρ τοῖς κεκτημένοις ἡμᾶς ἀ- 

μελεῖν ἂν εἴη προσῆκον, ἐπιμελεστάτοιϑ 
γε οὖσι καὶ ἀρίστοις. Τυϊά, ρ. 906. ἂς 
ἡμεῖς δ᾽ αὖ κτήματα θεῶν καὶ δαιμόνων. 

Ομδβ, Ρ. 109. 8. κατοικίσαντες οἷον 
νομῆς κτήματα καὶ ποίμνια καὶ θρέμματα 

ἑαυτῶν ἡμᾶς ἔτρεφον. οἴ. Οἴσοτο ΤαΒοι], 
1. 80. 

6. ὅτι βούλει αὐτὸ τεθνάναι] Κ᾽ οτ5- 

Β'Π6 ΟΡβοσνανὶ: Ηρίπαοσῦ, που πῶς, 

ἀποκτιννύοι, χαλεπαίνοις, ἔχοις, τιμω- 
ροῖο, ἀσΟυΓΑ 15. Ταζαγαπι αΐββθ βούλο᾽, 
ϑθα π1}}} πυυίαπά πη) 6556 βαϊὶβ ἀοοσεξ 
Ιοοιβ, ἃὺ δοάθπι νῖτο ἀοοίο οοπηραγδξιιβ, 
Οοτξ. Ρ. 464. νυ. ὥστ᾽ εἰ δέοι---διαγωνέ- 
ἕεσθαι----πότερος ἐπαΐει περὶ τῶν χρη- 
στῶν ---λιμῷ ἂν ἀπυθανεῖν τὸν ἰατρόν. 
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-“» " Ηΐἕ 3. τᾷ} , Ἴ 7, ΄ ᾽ 7Ὰ 
ροιο ἂν; Ι᾿ἰανυ γ, ἐφη. σὼς τοίνυν ταυτη οὐκ ἄλογον 

ο ͵ὔ φλ ᾽ 7 δεῖ εν ΝΕ Χ ς 

βῆ πτροτέρον οὐὗὗτον οὐπτοκ τιννυνοῦν ει», τρὲν ονωγκῆήν Τινγῶὼ ὁ 

᾿ 7 - "»" “ 

θεὸς ἐπιπέρυψη, ὥσπερ καὶ τὴν νῦν παρουσῶν ἡμῶν. 

Ἴσως τοίνυν ταύτῃ] Ν'΄. ταύτην. Ῥϑυρϑσδπ). 

ἀνάγκην τινὰ ὃ θεὺς ἐπιπέμψῃ}] [π᾿ υπο οοἄ. ΕἸοτοηΐ. ἄν ροβί τινά 8} ρ υβοι ρίιπι 
δῇ ἃ ἴὩ3ΠῸ Τϑοθηΐϊ!. ϑ'ϑὰ ν, δηποί. 

πρὶν ἀνάγκην τινὰ---ἐπιπέμψῃ}] ἘεΚ- 
Κοιὰβ ἄν ροβϑὲ πρίν ᾿πβϑουυϊς ἀθ 8οΪἃᾶ 
ΗἩοἰπἀοΙΗ͂Ι σοπ]θοίαχα : ααοὰ ἀυθ]ίατ 
οοείθ ροΐθϑϊ δὴ [Ἄσθσθ πὸ ἀθβαρυϊ ΥἹΣ 
Ῥτβίαη  βϑτη 8. Θαῦσὰ Θηπὶ ΡΟΘίς 

μέχρι, ἄχρι, πρίν, ἕως, 51πι6 ἄν οὐτὰ 500- 
7υποίϊνο ἐγθαιιθηίατθ τηλχῖπιθ 80] δηΐ, 
(οἵ, Βτγαμοκ. δα ϑορμοοὶ. (Βα. 60]. ν-. 

398. δὰ 3, βοῦν]. ϑδρί. ο. ΤῊΘΡ. ν. 259, 
Ῥοτβοη. δὰ Οταβί. ν. 141. Γοῦθοκ. δὰ 
Α]ᾶς. ν. 759. ϑομθῖεγ. 1014. ν. 1074. 
Μη. δὰ ΑἸἹοοδϑί. ν. 76. Μίδιπ1ς δά 

Ηδουθ. ν. 250. Ἡδϊπάοτῇ, δα ῬτοίαροΓ, 
Ῥ- 592.) αυἱὰ οαιιϑ 6586 ἀϊοδτηιβ, ΟὉΓ 
Θδηἄθπι τας! πη 50]τπιτ8 ΟΥ̓ 1 ΟΠ 5ου]Ρ- 
ἴουῖθτι5 ῬΓΟΙΒῈΒ ΟΥΙ ΡΙΘμἀἌτη 6556. 1π4166- 
"531 Αὐοσρθαϊέ, ησαοά 5805 Ἰάοποα ΠᾺ} 8 
ἰἰθαγίδιῖβ οᾶσδα ΔΗΘΙΥῚ ροίοδί, αυδτα 

ΠΘΟΙΘΧΙββα υἱ θη 11 ΟΠΊΠ6Β8, αἱ 46 

Μιᾶς τ γ6] οἱίεσ ν6] ἀθάϊια ορετα ἀ15- 
Ραΐϊαταμί, Εϊἰθηῖπι οοπ]αποίϊνα5, αυ0- 

πδτη παίυχα βαᾶ ἀθοϊασαί 14, φυοά Ὁ 
Αἰϊάταπὶ ταῦατη παίατα δὲ σοηαϊίοπθ 
αὐυδδὶ ΒΌΒΡΘΏΒαΠΙ οβί, ΔΕ] αϊοσῖθυ5 ατῶ- 

οἷβ ποὴ νἱἀθθαΐυσν ἱπάξσοτο ἄν ματίϊου]α, 
ΡῬτορίθτθα αυοά αὰδ οχ 8115 τθθυβ 505- 

Ρθηϑβ88 βυηΐ, θᾶ Π6 σορ᾽ίατα συϊάθιῃ δἰ ἸῸ Σ 

ῬΟΒΒΌΠ,8, Ὠἰδὶ 810, υἵ δὰ δὰ 1188 τϑίετα- 

τηῖ5. 16 ροσθία8 θρίοοβ δίαυβ ἐτὰ- 
δῖοοβ, δί, πῖϑὶ [Ὡ]|}0Υ, οἰΐϊατη εοτηΐοοϑ, 

νἀ οταθβ Ἰοῆρο ἔτοααθπ ἰββϑίπηθ ΒΟ] ατὰ 

ΘΟ] πον πὶ Ομἶ58α ἄν ρατγίΐου]α υ50γ- 
Ῥᾶβ56, παίαγα! αυοάδπι νοτίας 18. 5Θη5ἃ 
ἀαοσίοβΒ. Ῥοβίεδ δαίΐδθιι, οσθβοθπίθ ρδὰ]- 

Ἰατπα Ῥϑυβρί ουϊίαιὶβ βέααϊο, Τδοίαπι δϑβί, 
αὐ, 40 Δ ΟῚ} 15. αίηιιθ δουΐαβ πα] αβιηοαὶ 
ΒΘῃ θη ἰδγιιτ ταίϊο ροσοϊ ρογθία ἃς 56Π- 
εἰσθίαν, ἴῃ Ῥυϊποῖρίο θασιη ἄν ραγίϊοα!α 
Ἰηΐθεγὶ βοϊοσθί : ααοὰ ποὴ τηϊγα οι 8 60 

ἰθπηροῦ6 ἢΘΥΪ σορίαπι 6556, 400 ατῶοῖ, 
ΤΟ] Ιο 5. Βθηϑιιατη δὲ ρῥἱναπίαβίε Πιοῖ 8, 

δα τηδ]οτα πὶ σΟρῚ Δ ΠΑῚ κου] θοπἀϊηπ6 50Ὁ- 

ΕΠ αΐε πὶ δ ἀ"ΠΠρϑηζία) ρουνθηῖγα βέα- 

ἀυθγαηΐ, αυΐρρα 41 781 ΠπηΘητί5. ται]ο- 
Π54 086. ἸΘρΊθ5 ΤΟΡῚ 5658 ΙηΔρ]5 ΤηΔρ]8- 

46 Ραίθγθηίυσ. [1ςΔ6 6 βοϊαΐθ οταῖϊο- 

Π18 βοιρίοσοβ, 1015 ΠΟΙ πο Ροΐογαξ 

ἀαΐϊῃ ἰος τηᾶχῖτηθ ῬΙΓΟρΡοβιίαπὶ θϑβαῖ, αἴ 

4αδτη [Δ] π|6 ᾿π 6] ρ τα πίαγ, 60 1ὸ- 

ααβπαὶ ρθπθγθ 808 6558 νἹἄθιηαβ, αυοᾶ 

πιαχιιθδηι Πα θεσθὶ ρουβριοαϊταΐθτη δά6ο- 

46 βθηίθηςίαϑ ἰἰὰ οοπίοτιτηδγοΐ, αὐ 68- 

ΤΌΤΩ ΘΧΙΌΙ5. ΠΟῚ Π)ΔΡῚ8 αι ΡΤ ΠΟΙρΙ πὰ 
Ἰορϑηίθυβ ν6] δι] ΠΕ 5. ΟἸΔΥ 551: Πιᾶ πὶ 

Ἰυςεῆι αἴοστοί. ϑ'ϑα τηϊγατη ἰβδυηθῃ ἰογϑί, 

Βὶ 0515 ΙὩΔ]ΟΤα ΠῚ ἱπάθ Δ 110 θη ΡΟΥΘ 
δάθο δνδηυΐϊθθθί, αἴ π6 τηϊηἰπηὰ αυϊάθτα 

118. νϑβίρια τοι βιββθηΐ. ἘΠ ΘΠΪΠῚ 

ΠΟ 80] α1η Ροθίε ρηβπδη) 1Π1|81 ἰο- 
4αθπαϊ ταίϊοπϑηι τα χῖπια ἔγοαπθηΐαθδηΐ, 

8664 πο οδιιδὰ αυϊάθηι α}1ὰ δταΐ, αὰ δὰ 
Ρογρδίααπι εὖ οοπδίδπίθιηῃ 118 νοσυϊο 
δῦσα ἢΏΡΘΙΙοσθῦ ἃυΐ εοοροτθί. Ους 

αάσχμῃ ἰΐα 5ἰπί, δαυϊάθτα πὸη ἀπδὶίο 40 
Θοσγυτῃ βοηίθηῖία ἀϊβοθάθσα, αυὶ ρεάε8- 

{τὶ8 ογαίϊοπβ βογρίοσι 5. ραΐϊαπί παη- 
αὐδτῃ ᾿Ἰσυΐββ6. 5010 δο πιο σοπ]ιποίνο 
αἰ, αἴααθ ἴῃ δὰ βύυτα Ορίπΐοπο, αὖ, 5ῖο- 
ὉΔῚ βθη θηΐῖοθ ΓΟ 181 ΡῈΓ 886 ραΐθγϑέ 

δ ταπτι8 ἀ1Π]ρΡΘ πίθου εϑϑϑί βρη βοαπάδ, 

οἰΐατα ἱπ βοϊ αἰ οταίϊοπθ ἄν βία οταϊτ 
Ῥοΐίαϊββθ δχιβίϊτηθη), ΕΧΘΙΩΡΪἃ Ρδυοᾶ 
ΡΙΌΡΟΠΆΤηι8 δά σοηῇπηδηάαμη βθηΐθη- 
τἰάτα. ἩΗροτγοάοί. νι. 82. πρὸς ὧν ταῦτα 
οὐ δικαιεῦν πειρᾶν τῆς πόλιος, πρίν γε 
δὴ ἱροῖσι χρήσηται καὶ μάθῃ, εἴτε οἱ ὃ 
θεὺς παραδιδοῖ εἴτε οἱ ἐμποδὼν ἕστηκε. 

1014. τν. 196. οὐκ ἔφη χρήσειν, πρὶν ἢ 
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᾽ ἀν δ ἢν ε ἣ ε. μαυδω 
ἭΟκλρ. 1. ᾿Αλλ εἰκὸς, ἐφῆ ὁ Κεβης, τουτὸ γε 
Ψ [}] Ἄ, " δ μ Χ Ν ΄ 

Φαίνεται. 0 μέντοι γυν ὁ ἐλέγες, τὸ τοὺς Φιλοσοῷους 
ς 7 “ .“} 3 7ὔ 1} “» Ψ 7 

ῥᾳδίως ἂν εθελειν ἀποθνήσκειν, εοίζε τοῦτο, ὦ Σώκρατες, 
ἀρ δ, " εἰ -" δ) ΒΟΥ δι ᾽ Ν 7 

ἀτόπῳ, εἰπεὲρ ὁ νὺυν δὴ ἐλέγομεν εὐλόγως ἐγει, τὸ θεὸν τε 
“ Ν 2 Ψ ες "» Χ ς -“" 2 7 ᾽ 

εἰνῶξφ τον ἐπιῤρνελοίνενον μων κοαΐι ἡμᾶς εχεέγου κτήηρατοω 

κὶ Ἂς Ν ᾽ -“, Ν “ 

εἰγῶι. τὸ γὰρ μὴ ἀγανόᾶκτειν τοῦς Φρονιμνωτάτους εκ 
“ ᾿ ὔὕ 2 πΠ 5 -» ἣν οὐνὅνα 

ΤοῦύΤης τῆς θεραπείας ἀπιόντας, εν 7 επιστατουσιν αὑτων 

Ὁ ᾽ 7 ᾽ “" ᾽ 7 7 7ὕ ᾽ ᾽ 
οἰπερ ἄριστοι ε.σι τῶν οὐτῶὼων ἐπίσταται, θεοί, ουκ ἐγχει 

7 3 ᾿, ᾽ 7] ε “" ᾽ " Ε 

λόγον. οὐ γὰρ ποὺ αὐτὸς γε εαὕὔτου οἰετῶι ἄῤνεινον ἐπε- 
3 

ν μελήσεσθαι, ἐλεύθερος γενόρνενος᾽ ἀλλ ἀνόητος μὲν ἄν- 

ΟκνΡ. ἼΠ]. ἐπιμελόμενον) ὅ1ϊς αΐξ. ῥγο νυ]ρ. ἐπιμελούμενον. 

οὐ γάρ που] Ν'. πώ, ᾳυοά οχ οοἀά. δε πἀδίαιη. Μοχ νεῖέ, δαϊί!. ἐπιμελεῖσθαι, 
αυοά Βυζίπηαηηυ8 (ὑτατημααί. Α Πρ ]1ον. ἵν 1. Ρ. 403, ἀπθ1αἱ Δῃ ἀοίθπαϊ τθοίθ ροϑϑὶί. 
ϑ'6α πο ]1ογ65 οοὐά, ἐπιμελήσεσθαι. 

τὸν νηὸν ἀνορθώσωσι. ΤΌϊά. 1. 19. φὰς 
οὖκ ἐπαναστήσειν---πρὶν ἢ ἐξέλῃ σφέαΞ. 
ὙΠπαογά. νι. 9. οἱ δὲ Κορίνθιοι, ἐπειγο- 
μένων αὐτῶν τὸν πλοῦν, οὐ προεθυμή- 

θησαν ξυμπλεῖν, πρὶν τὰ Ἴσθμια---διεορ- 

τάσωσιν. 1014. ρᾶ.}10ὺ ροβῖ: οὐ βουλό- 
μενοί πω πολέμιον ἔχειν, πρίν τι καὶ 

ἰσχυρὸν λάβωσι. ῬΙαίοη. Τίτη. Ρ. δ7. 8. 

λυόμενα οὐ παύεται, πρὶν ἢ παντάπασιν 
ὠθούμενα καὶ διαλυτὰ ὄντα ἐκφύγῃ----ἢ 
νικηθέντα ---- μείνῃ. Τιαρο. Ρ. 873. 4. 
οὐδὲ ἔκπλυτον ἐθέλειν γίγνεσθαι τὸ μι- 
ανθέν, πρὶν φόνον φόνῳ---τίσῃ κ. τ. Δ. 
Αὐβοϊίπ. δάν, Οἴδθβιρ!)ν ὃ 60. ἴπ 1,γ8. οἵ 
Αὐϑομίη, Οὐ. 861. βά. Βγειηὶ. μήτ᾽ ἀπο- 

γνώτω μηδὲν μήτε καταγνώτω, πρὶν 

ἀκούσῃ. Απιϊριιοη. ἃν. ΡΠ ΆτΙΩ. Ρ᾿. 619. 
οἱ δ᾽ ἐπιβουλευόμενοι οὐδὲν ἴσασι, πρὶν 
ἐν αὐτῷ ὦσι τῷ κακῷ γ᾽ ἤδη καὶ γιγνώ- 

σκωσι τὸν ὄλεθρον ἐν ᾧ εἰσί. Ατίβίορ!ι. 
Ὦδη. ν. 1281. μή, πρίν γ᾽ ἀκούσῃς χἀτέ- 

ραν στάσιν μελῶν. Οὐδἴθγαι οἵ. ῬΟΡΡΟ 
α6 ΕἸοευΐ. ΤΒμυον ἅ. Ρ. 140 564. δά Χο- 

ΠΟΡμοπί. ΟΥὐτορ. τππ, 3, δ0. [ΟὈΘΟΚ. 
δὰ ῬὮγΥ πο). ἢ. 1ὅ. 

ΟΑΡ. ΝΠ]. ῥᾳδίως ἂν ἐθέλειν ἀποθν.} 
Βν 6.. ἐμιϑεμέθν πιουὶ υοἰϊθ. ΪΝᾶτηι ὁρρο- 

Ὠἰ ΓΤ ΠΠῸΧ ἀγανακτεῖν ἀποθνήσκοντα οἱ 

ἀγανακτεῖν τῷ θανάτῳ. Ἐφοάθηι τποᾶο 
Ῥᾶ.11Ὸ ροβί ῥᾳδίως ἀπαλλάττεσθαι, ἀηιο 
απῖμιο, πο Ἰπυϊέιηι ἀἰδοθίετο, αἀἰοϊϊυτ. 

Ρ. οἵπερ---ἐπιστάται, θεο] Να 4υἷ5 

ἀοβιἀογοῖ δυι]ου] τὴ δπίρ θεοί, ποθ πος 

ΠΟΠΊΘΏ, Πυλ πο πὸη 6 ὑπὸ ἃς ἀοβηϊΐο 

αποάδπι, 568 ἀθ ρϑῆθσθ 1πίθ Πρϑηάατα 
δϑβί, 1110 Ῥ]θστυση 8. ΟᾶτοΥΘ. ν. ϑ.Π οσὶ 
Μεο]θις, Ρ. 4. ϑοβποιάοσ, δα Χοπορμοηί, 

ΟΥτορ. τπ|.1, 84, οἱ δηποῖ, δὰ Ουϊΐοη, 
ΟΕ ὙΣΙΣ 

οὐ γάρ που αὐτός γὙε] 106 ᾿ναταπι ρᾶΥ- 
του ]άσαπι πδὰ ἀϊοίΐυτη οϑὲ δὰ Αροῖορ. 
δοο͵γαΐ, ο. ν. 1Π1ἴ.-]οΝν οἰϑίαγ δαΐθτα μὶς 
ἰτδῃϑι19 ἃ ΠΌΤΗΘΙΓΟ Ὀ]ΌΓΑΙΙ δα βίηρυα- 
ΤΟ, 4110 ἴδταθη Π1}}} αρυᾶὰ Ῥ]δοποτη 
οϑδί ἔγθαυαθηῖαβ. ν. σοτο. Ρ. 478. Β. 6. 
ἄρ᾽ οὖν τὸ ἰατρεύεσθαι ἡδύ ἐστι καὶ χαί- 
ρουσιν οἱ ἰατρευόμενοι ;---ΝΪ ἐεγάλου γὰρ 
κακοῦ ἀπαλλάττεται κ. τ. Δ. υδὶ ν. 
Ηοϊπάοτχῇ.. αὐ Ρ] γα ᾿ν) 8. ΠΟΙ ΪΒ ΘΧ- 
ΘἸΏΡ]ὰ οἰϊατῃ οοἸ]θρὶὶ δὰ Ῥτοίαρουι. ῥ. 
319. Ρ. 106. 51Π}1}1 ταϊϊοιιθ 1, δ ἱποσὰπι 
Βοιιρίοσαμα ν, 1) αν βὶὰβ δὰ (ἴσθσ, ἀδ 
Ναῖ, ΤόθοΥ. 1. 19. 



ΡΗΖΌΡΟ. 29 

7 7 ἍἋ ᾽ 7 ω Ζ "“ 2 Ν᾿, »““ 

θρωπος τάχ, ἂν οἰηθείη ταῦτα, φευκτέον εἰναι ἀπὸ τοῦ 
ὃ εν .Ἶ ᾽ «“λ Υ 6 ᾽ »ο ΕῚ ὥ “οὖ 

εσπότου, καὶ οὐκ ἂν λογίζοιτο, ὅτι οὐ δεῖ ἀπό γε τοῦ 
3 60 -»" 7] ΕῚ ν᾿ οἱ Ζ 7] διὸ ᾽ 

οὐγῶώθου Φευγειῖν, αλλ οτι μᾶλιστῶ παρῶώμένειν, Θ.0 αλο- 
7 “λ δ ὰ ς ΝΪἦ “ Ε ΟῚ »"» “Δ ἄν Ν 

γίστως ἂν Φευγοι" ὁ δὲ νοῦν εγων ἐπεθυρνοῖ που ὧν αεἰί 
“᾿ ᾧ -“ λυ δα 7 7 “ “ Σ [ς 

εἰνῶι προ τῷ αὐτου βελτίονι. καὶ τοί οὕτως, ὦ ωκρο- 
᾽ ᾿᾿ ον πων Ν “Ἃ [1] ων ᾿. 2 , ᾿ Χ Ν 

φες, τουναντίον εἰνῶΐ εἰκὸς ἢ 0 γὺυν ὃ. εἐλεγετο᾽ τοὺς μὲν 
Ἁ 7 2 “ο΄ ΠῚ 7 7 ἣ δ᾽ 

γὰρ Φρονέμους οὐγανακτειν ἀποθνήσκοντας πρέπει, τους 
ΕΙ ,' 

αῴρονας γαίρειν. 
7] "“οἦ᾽΄ ΄»ς»ω ͵ 7 Ἀν Ἁ 

μοι ἔδοξε τῇ τοῦ Κέβητος πραγματείῳ, καὶ ἐπιβλέψας 

᾽ ͵7 “ 8 Ν 7 ς »“μν 7 7] 

Ακούσας οὖν ὁ Σωκράτης ἡσθῆναί τε 

-ο“. 7 7 ο»σἼ 

εἰς ἡμᾶς ᾿Αεΐ τοι, ἔφη, ὁ Κέβης λόγους τινὰς ὠνερευνᾷ, 
Ν ᾽ 7 5.17 ΕΣ, 7] “ "7 ᾽; 

καὶ οὐ πᾶνυ εὐθεως εἐθελει πείθεσθαι ὁ τι ὧν τις εἰπῆ. 
2 7 “" ἴω 

Καὶ ὁ Σιμμίας ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, γὺν γε 
»ο᾿ ᾽ “ Ἀ Δ 

δοκεῖ τί (μοι καὶ αυτῷ λεγείῖν Κέβης" σί γὰρ ἂν βουλό- 

ὃ νῦν δὴ ἐλέγετο] Υ. δὴ νῦν, ἐσ ξμν 5. αηι Ἠϊθπο. τὰΆ]6. 

ρΡαμίϊο απΐο, πρὸ ὀλίγου. 

τις εἴπῃ] Υ͂Ι. εἴποι. 

οἰηθείη ταῦτα, φευκτέον εἶναι ἀπὸ τοῦ 

δ.1 Τὴ6 βοός δὰ πυπιθιῖ Ρ] τα 8. ν. δά 
Ἀροϊορ. ϑοοτ᾿αῖ. 6. 1π|, ΘΧίΓ. οἱ δὰ Ρ]}})- 
Ι6Ὁ.. Ρ. 71. Οδίθσυμη ϑομιυθίζιο ᾿ἰβίᾶ : 
ἀλλ᾽ ἀνόητοε--- ἀπὸ τοῦ δεσπότου, ρτοῖοΥ 
Οε θεῖ πθηΐοπι αἴαιθ βοπίθη ἰἀπι ΠΙΠῚ 15 
ὈΠΙνΘΙΒΘ, 6 ς 5838115. ἀθ βῃϊ6. ῬΧΟΠ [ΔΙῚ 
ΟἸϊπὶ νἰβὰ βυῃῃξ, Νὴ θη ἃ Ποῦ πα 08 
ἀουηῖπο, Εἴ18Π) Ῥοββδίπηο δὲ ογ  6]] 551 πιο, 
ἴαροιθ βία! τὰ ν᾽ ἀθυὶ ΟθΌοι!, 884. ταῃ- 
ἔαπη ἃ θΟΠΟ εἰ 4] τΤΘ] 15 ΒΘΥΨΊ5, ἡ Πὰ 
ρϑὶ Ῥοββίπίῖ, ῥτοβριοἰδί. Τίδαυθθ νυἱγ 
ἀοου ββιπη5 Δ]! αυοα νουθπὶ Θχοϊ 1588 
Βυθριοαίι5 σου σοπάυτη ςοπ]θοϊ : ἀπὸ 
τοῦ ἀμείνονος αὐτοῦ δεσπότυυ, ν6] ἀπὸ 
τοῦ ἀγαθοῦ δεσπότου. Αἱ νοῖὸ Ἰοῃ 

ΟΡὰ5 νἱἀδίυγ πος Βυρρ]ειηθπίο, ααυπὶ 

βϑαυδητυν ᾿ς, καὶ οὐκ ἂν λογίζοιτο, ὅτι 
οὐ δεῖ ἀπό γε τοῦ ἀγαθοῦ φεύγειν, αι 
βοηῃἰθηςζίατα, ἃπΐίθα ἀμ 56 Θηυπἰϊαΐδη, 

58.115 ἀοουταῖα ἀθἤηϊαπέ. 
Ῥ, 08. τῇ τοῦ Κέβητος πραγματείᾳ} 

ΟἸνγτρΙοάοτυβ: τὴν πραγματειῴδη ἀπο- 

ΝΙμπταπ νῦν δή 6ϑ8ὲ 

ρίαν πραγματείαν ἐκάλεσεν ὃ Πλάτων. 
Νιταΐταιη πραγματεία Θ5ι ἐγαοίαξὶο αἰϊ- 
Οι7ιι8 νοὶ, δα)αποία ἴοτθ βθάυ!α5. δο 
αἰ] ροπίθ ποίζοηθ, αὐ θΕπθ οΟὈβοιναγιΐ 

Αϑβίυβ δὰ Ῥῃφάσγυτη ρΡ. 382. 

ἀεί τοι--- Κέβης: Νοϑβ : ἐπιηιθν" 406, 
ϑρὶϊγὲ (οὐδ5 οἰισαβ αἰ: ( (ὁὑε8 ἐπ ἰδρα ἐς 
αἰισαῃ5 ἰυιηξληρ δοηιοἐιϊηρ οἱ.) Ἐπι- 

Θηἶμη 1 Πυ] αβυπο αὶ ἰοςῖ5. τοί μαδϑί στα 
ΟΠ τ ΠΣ οατὰ αυδάδηχ δΔαπλ Γα 108 
νΕ] τη αἹρπδίοΠ6. ; 

ὅ τι ἄν τις εἴπῃ} φιοάσονηχιο ἐἰα 
δὶξ, φιιο φιιῖὶβ αἰχονρῖί. Μα]6 να!ρο εἴς 
ποι, ηαυοα 5ἰρῃηϊῇοατθί : φποαοιηηιο αἰὲ- 
ιιὶς διιὺ οογία φιαάαηι ουπαϊέϊοπο αἰοαϊ, 
ν6] φιο(οιηφιθ αἰϊᾳιὶς αἀἴοογ ροϑ5ϊξ. 

δοκεῖ τί μοι καὶ αὐτῷ λέγειν] ἢ. 6. 

πῆς ηιϊἰιὶ εἰ ἱρδὲ υἱαοέμν αἰϊᾳιϊα ἴσον, 
ν166]. φαοά ἀϊρπαπι 51:, συ)]5 ταίῖο Βᾶ- 

Ὀθαίυῦ ; απο πόνο ροϑϑιζ ρτᾶνϑιῃ 

ἀυθιταοπομι ἃίααθ ἀϊρσπᾶπι, αυς (0114- 

ἴαγ. ν. ΜΙ ἃ 487. ὅ. 

609 
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χνὸ Ν « ᾽ θῶ ὃ ᾿ Ε 7 Φ᾿  δὰ 

ῥμενοι ανὸρες σοῷοί ὡς ἁἀληύως δεσπότας ἀμείνους αὐτῶν 
᾽ ξ΄ »“ 

Φεύγοιεν καὶ ῥᾳδίως ἀπωλλάττοιντο αὐτῶν; καί μοι 
"“ῳ 7 Ε] εν 7 ἈΝ 7] “ “ δ. ἡ, 

δοκεῖ Κέβης εἰς σὲ τείνειν τὸν λόγον, ὁτι οὕτω ῥαδίως 
“ Ν ς ω 3 Ἃ Ν " Ε Ψ ς 

ῴερεις καὶ ἡμᾶς ἀπολείπων καὶ ἀργχοντᾶς ἀγαθούς, ὡς 
ιν ς -“ ΄ὔ 7 ᾽ ΚΕ ς “ Ἀ 

αὐτὸς ὁμολογεῖς, θεοὺς. Δίκαια, ἐφη, λέγετε. οἶμαι γὰρ 
"»ο“χἷ 7 Ν ». 

ὑμᾶς λέγειν, ὅτι γρή μὲ πρὸς ταῦτα ἀπολογήσασθαι 
[7 ᾽ , Ἂ Ν “ ᾽ ς ΓΑ 

ὡσπερ ἐν δικαστηρίῳ. ΠΠἄνυ μνεὲν οὖν, ἐφη ὁ Σιμμίας. 
᾿ 'ὰ ᾽ "- “᾿ 

κρ. ΤΙ]. Φέρε δή, ἦ δ᾽ ὅς, πειραθῶ πρὸς ὑμᾶς 
Ἂ ΕῚ 7, “Ἃ Ν ᾿Ὶ 7 ᾽ ᾿Ὶ 

πιθανώτερον ἀπολογήσασθαι ἢ πρὸς τοῦς δικαστάς. ἐγὼ 
} “" 7 7 ΕῚ ἡ 

γάρ, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κεβης, εἰ μὲν μὴ ὠρμην ἥξειν 
-“ Α, ᾿ Ν ," ᾽" 7ὔ ΝΠ τς ᾽7, 

σρωτοὸν μὲν παρὰ θεοὺς ἄλλους σοῷους τέ καὶ ἀγαθούς, 
ἢ : κ 
ἐπείτα καὶ παρ᾿ ἀνθρώπους τετελευτηκότας ἀμνείνους τῶν 
5 7, 57 “Ἃ ᾽ ᾽ “ -“ ͵ Ψ - δ 6’ 
ἐνθάδε, ἠδίκουν ἂν οὐκ ἀγανακτῶν τῷ θανάτῳ" νῦν δὲ εὖ 

3 5» 

ἴστε, ὅτι πὰρ ἄνδρας τε ἐλπίζω ἀφίξεσθαι ἀγαθούς" καὶ 
»“ω Ν ᾽ λ 9“. 7 ὔ 7 

φσοῦτο μὲν οὐκ ἂν πάνυ διϊσχυρισαίμην" ὅτι μέντοι παρὰ 
6 ᾿ )) ͵7ὔ 7 [ 6 ᾿ ἡ ξ “ἊΨ “ Ε 

εοὺς δεσπότας πάνυ ἀγαώθους ἥξειν, εὖ ἴστε ὁτί, εἰπερ τι 

χρή με πρὸς ταῦτα] Ν'. πρὸς ταῦτα ἀεεϑ8ί. 

ἄνδρες σοφοὶ ὧς ἀληθῶς} [ιηΐτα ο. 1Χ. 
νοσαίυτ ὅ ὄντως φιλόσοφοΞ. ο. ΧΙ. ὃ γνη- 
σίως φιλόσοφος. ὁ. Χιι. ὃ φιλοσοφῶν 
ὀρθῶς. 

εἰς σὲ τείνειν ἢ. 6. ἐδ ροξεγο ἰιας οΥα- 
ἐϊοηθ, ἰνὶ8 υονὺ8.----1)6. Ῥδτγίοῖρῖο ἄπο- 
λείπων Ροβί ῥᾳδίως φέρεις Ῥοβὶίο ν. 
ΙΓ}. ἃ ὅ50. 1. 

Οκνρ. ΨΠ1Π. 8. ἠδίκουν ἂν οὐκ ἂγα- 

νακτῶν]) ᾿᾿βοδπΐ ἤοΟ ΘΧΘΙΏΡΙΟ {ΠΓῸΠ 68, 
αδπίαχμη ἀἸβου Π15. 1πίθυβιί ἀπίθυ Ἀβ11 
νοοὶβ μή οἱ οὐκ. Ναπι 001 ἸΘρϑΠ τη 
οαπὶ ΟἸγπιρϊοάοτο μὴ ἀγανακτῶν, 56η- 

ἴοπίϊα ἢ δεῖ : ἐη)ιδέθ βισον θη, 8ὲ ἨΘΉ 

ἡπαϊσηαγεῦ. Ὅη σοίϊποιαβ σὰ ᾿ΣΌΓῚΒ 

οτηαηΐθ8 Τ]ΒΟρ 18. οἵ Ἰπ ρΓΘ 5518 οὐκ ἀγα- 
νακτῶν ; Β0Π51:185 Θχϑίβιις ἶῸ : ἐη)ιδέθ 
“αμεογέηι 660, φιὶ πον ἱπαϊρηον. Ἐπ ααἱ- 

θὰ5 αἴτατῃ ᾿γίθγοπ αι δἱζ, πθτηο, ορῖ- 
ΠΟΥ, ἀαθι8. ΠΟΥ  ὈΪ, 

ο. ὅτι παρ᾽ ἄνδρας τε ἐλπίζω ἀφίξεσ- 
θαι] Ἀδοιββίπηθ ΕἸ βομθταβ πὰπο Ἰοσαπι 
ἃ ΒΌΆΡΘΠΟΥΌΙΩ Θἀϊζογατα σοΥτὶρ πα [18]- 
ἀπ νἱπήϊοανιε, ““Ερο σνετο, ἰηαιῖ, 

τα} δὲ ἢἰο νεβίϊρία ἀνακολουθίας νἱάΘΓα 
νάθθασ. Αἰᾳυθ ῥτῖπιο αυϊάεπι σϑῦθᾶ, 

παρ᾽ ἄνδρας τε βΒοη] ἀθθεραΐ καὶ παρὰ 
θευύς : 5604 νοτθὰ, απ ἱπίθγροβίία βυπέ, 
καὶ τοῦτο --- διϊσχυρισαίμην, Ἰυβδοταπί 
ῬΙαίΐοποηι πλαίδσα βίσα οἰ σᾶτη ΘΙ ΟΓΌΠΙ, 

Ὧ6 ἴοτίθ οὔξουτᾶ ἥθγθὶ οταίϊο: οὐἾ5- 
τηοάϊ ἀνακόλουθα πο δ] Θτῖαβ [ἴῃ στε 
δαοίουθυ5 ἰηυδιίαία βαηΐ. ν, Οτγνὰβ 
δὰ (Οἷς. χιν. δὰ Αἰξος. 6Ρ. 17. Ὦ. δ. 
δὰ τχ. δὰ Ὀῖν. 6ρ. 14. 3. Ἰδοϊπἄθ ῥτὸ 
ὅτι---ἥξειν ἀθΘ εθαΐ θββὲ ἥξοιμι, υἱὲ Μυά- 
σἰα8. Ῥγθοίαγο νἱαϊ (το ἥξω 6586 ἀθθε- 
Ῥαΐ). Ατρατίίου]δβ ὅτι οἱ ὡς ΒΟ Ρ᾽ββ᾽ πη 6 
Βθαυπη αν ἱπἢηλ νι ἰοοο ἱπαϊοαινὶ νοὶ 
ορίανὶ, σασπη Ῥοπᾶοπΐ ἃ νουδὶβ, ααΐθιι5 
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, τὰ , “᾿ς 7ὕ Ἃ Ν - “ 
ἀλλο τῶν τοίουτων, δι σχυρισωίμην αν καὶ τοῦτο. ὡστε 

᾿ς ο . ς ͵ ᾽ ΔῈ ᾿ -“,,,Ψ 3 "ὕ 7 3 “- ψΨ 

διὰ ταῦτα ουχ͵ ομοίως ὠγανωΐτω, αλλ εὐελπίς εἰν εἰνῶι 
“οὖ 7 ᾿ ᾿ Θὰ, τὴς : Ἃ 7] Γ: 

φί τοῖς τετελευτηκοσι καὶ, ὡσπεὲρ γε καὶ πάλαι λέγεται, 
7 “ 7 ς 

Ἵ᾽ οὖν, ἐφη ὁ 
᾿Ξ 7 ᾶἥ" 7 7 πο 8, 37 Ν Ψ' 

Σιμμίας, ω Σώκρατες ; πότερον αὐτὸς ἐγὼν τῆν διάνοιαν 
-"ηγῃἹ ΟῚ ΄ ᾿ “Ἃ ς.- 7 

ταύτην ἐν νῳ ἐγεις ἀπΊίενοι, ἢ κἂν ἡμίν μεταδοίης ; κοι- 
Ν ἈΝ Ν ἢ “ ΝΟ. “- 3 Ν -“ 

νὸν γὰρ δὴ εῤνοιγέε δοκεῖ καὶ ἡμνῖν εἰνῶνι ἀγαθον φουτο. 
Ἀ “ ὁ 7 ΕΝ των Ὁ 7, ς -ο“" 

καὶ ἀμ σοι ἢ ὡπολογίὼ ἐστῶι, ἐῶν ὥπερ λέγεῖς ἡμᾶς 
3 Ν Ἵ “Δ ᾽ “ Ν Α. καὶ 

πείσης. Αλλὰ πειράσομνωί γε, ἔφη. πρῶτον δὲ Κρίσωνα 
ὕ νι ΣῈ ε 7] 7 -“ 

φόνδε σκεψώμεθα, τί ἐστιν ὃ βούλεσθαί μοι δοκεῖ πάλαι 

Ν " »-"-᾿ Ε -“᾿ “λ -“, -“᾿ 

πολὺ ἄμεινον τοῖς ἀγωθοῖς ἢ τοῖς κακοῖς. 

εἰπεῖν. ἜΝ δὲ; "ὦ Σώκρωτες, ἔφη ὁ Κρίσων, ἄλλο γε ἢ 
! 7 Ν “ 

πάλαι μοι λέγει ὁ ῥμελλων σοι δώσειν τὸ φάρμακον, οτι 

ΟὨΙΙ. 
σοι ἣ ἄπολογία] Βοά]. Τὰ. 81} ἣ ἀπίθ ἀπολογία οτοϊἰυπί. 

Οκρ. 111, πότερον αὐτὸς] πότερον ἴῃ τη} 15 οοἀά, ἀδαβί : δ ροίαθτϊε τϑοίθ 

ρα τοί πίῃς 

Ὦφος δὰ βαρεοιίοσα, ἰἰὰ αὐ ἡ ἀπολογία 511 δα, φιαπὲὶ αἰπὶδίϊ, (οοηβῖο. 

αᾷὰϊ γϑοΐθ ροίϊογδηΐ 1ηΠηλ1ν1 51 ΠηΡ]101- 
ἰθγ.᾽" ἘχειηρΙὰ ᾿πῆηινὶ ροβί ὅτι 11] 
οΟἸ]Θσοσυπὸ Ζευπῖὰβ δὰ Χοπορῃ. Ογ- 
τορθά. 1.0, 18. Βομιεοίδσ. 'π Αρρεπά. δὰ 
Βαβι Ερἰβίο!. τὶ. Ρ. 86. ΗἩεϊπάυτῇ. 
δὰ ἢ. 1. Ῥορρο ΟΡ85. ἴῃ Ὑπαογά. Ρ. 188. 
Οτ6}}: δἀ Ἐρίδβί. ϑοοταΐῖ. ρ. 211. 4111. οἵ, 
Μαῖα. ὃ ὅ38. Βοβί. ὃ 122. ποί. 8.--- 

Οδίθπατα ἀθ τ ἰρβὰ εἴ. Αγροὶ]. 5. ο. 
Χχχιι. Οἵοοτο (αἱ. ΔΔ). 6. Χχιιι. Ταδβ- 
οα]. τ. 41. 

οὐχ ὁμοίως ἀγανακτῷ) Ἦ. 6. πΟῊ «ἔ4ιι6 
ἨϊοῦθΟΥ ὩϊοΥ 6, βῖ06 8ἴηι πὉϑηξιγιι8 Θὲ γγο- 

{εοξιιτιι5 αα αἴϊο8 ᾿ιουιΐη 5 βαρὶθηζίον 65 

εἰ αὐ ἀ605 αἴΐϊοβ, δῖυδ πΟΉ : 1. 6. υναϊάθ 

ιοῦθν ον πλοῦ, ηϊδὲ δοῖνϑια δὲ ὁγϑάθν πὶ 
πιὸ ῥῬτο εοζγι 6586 α(ἱ (1608. 

εἶναί τι τοῖς τετ.} ηιαηθῦ 8 Ὡ10} 108 
ϑογίοηα δὲ ξυνἔμηαηι αἰϊφιαηι, φιιώ ἐπ ρε- 
ἑοπία δὲ ορέαπαα 511. Νὰπι μᾶῃο 6556 
ὙΘΙθοτιη βϑηίθη τη 5115 ἀθοϊαγδηΐ, 

ἀξ Ξεφυσπίυν : ἄμεινον τοῖς ἀγαθοῖς ἢ 

τοῖς κακοῖς. οἷ. ΑῬΡο]. 5. ο. ΧΧΧΙΙ. 
πότερον αὐτὸς ἔχων τ. δ. [τ Ηἷ5. αὐὖ- 

τὸς εϑβί 8οἴτιβ, αϑὰ δἀιιοάπιη {γθα 6 Π1]. 
Ῥλαα. 

Ηοιμθι. ||, νιτι. ν. 99. Τυδείδης δ᾽ 

αὐτός περ ἐών. Ατϊδίορ!). Αομᾶτη. ν᾿. 
ὅ08. ὙΠπεοοῖ, Τά. χὶ ν. 19. χι.- 12. αἱ, 

ΝΙΠΙΪΓΆΤα. ΡῬΙΌΡΙΘ δϑί ἦρδο, ἤθη αἰΐιι8. 

1λεῖμαε κἂν ἡμῖν μεταδοίης 1. α. καὶ ἡμῖν 

ἂν μεταδοίης, ᾳφαοα {ἰτοπὰπῃ) ρταία τηο- 
ΠΘΙΏ118. 

Ὁ. Κρίτωνα τόνδε σκεψώμεθα] Ὦ. 6. 
σκεψώμεθα, τί ἔστιν ὃ Κρίτων ὅτε βυύ- 

λεσθαί μοι δοκεῖ, 1)6 ΡΙοΟΠοι)π5 τόνδε 
υδὰ ν. ΒοΠἴοῚ ΜΙ Ιθιί, Οὐ. Ρ. 17 

564. ΕἸ 56]. δὰ Ἐατιρ. Η σδο ]ά. ν. 81. 
εὐ Μαίίὰ. ὃ 471. 

τί δέ-- ἄλλο γε ἢ πάλαι μοι λέγει] 
.ι. 6. πὲμιΐνια, ἀτιάιι γα υὶ αἰοὶϊέ, Τοτ- 
ται]ὰ Ἰάθιη βὶρπιῆςαί, αποὰ οὐδέν γ᾽ 
ἄλλο. ἢ πάλαι μοι λ. ῬΊοπα ἀϊχουὶθβ: 

τί δὲ ἄλλο γέ ἐστιν ἢ τοῦτο, ὅτι πάλαι 

μοι λ. Ἐχθπιρὶα ᾿}ὰ8 Ἰοηα δ παϊὶ ροπθ- 

τὶβ. οο]]δσοσαηὶ Ηριπάονδ, δά. }). 1, οἵ 
Βοϊββοηδα, δὰ ΡΒποβίσγαι, Ηετοῖς, Ρ. 439. 
-- πάλαι εἰἰᾶὰπι 46 Ὀγθνίοτθ (ἘΠΊ ΡΥ 8 

ΒΡδ[1Ὸ ἀἰοὶ 18π| 41185 οὐβοσνδίυτη θϑί, 
ὃ μέλλων σοι δώσειν τὸ φάρμακον] 

᾿. 6, πιηαοοϊηιυϊνοῦ ιν ἀρραν  0Υ., αα] 
" 
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γρῆ σοι φράζειν ὡς ἐλάχιστα διαλέγεσθαι; φησὶ γὰρ 

“θερυναίνεσθαι μᾶλλον διαλεγομένους, δεῖν δὲ οὐδὲν τοιοῦτον 

προσφέρειν τῷ φαρρμνάκῳ" εἰ δὲ μή, ἐνίοτε ἀναγκάζεσθαι 

Καὶ 
3 Ν ὌΝ, ἈΝ 

αλλα (μόνον τὸ 

Χ Ἁ Ν ν Ψ Ζ “ »-ρ“ 

καὶ δὶς καὶ σρὶς πίνειν τοὺς τι τοιοῦτον ποιουντᾶς. 
ς 77 " Ἵ ͵ θυ, κα 

Ο Σωκράτης, ἴα, εῷη, χαίρειν αὐτόν 
ς ΄- 7 8 Ν Ν 7 Ἄν Ν Ἵ λ 

ἑαυτοῦ παραωσκευαζέτω ὡς καὶ δὶς δώσων, ἐὰν δὲ δέη, καὶ 

τρίς. 

μοι πάλαι πράγ γματα παρέγει. 

᾿Αλλὰ σχεδὸν μέν τι ἤδειν, ἔφη ὁ ΚΌΝΝΝ ἀλλ 

Ἔα αὐτόν, ἔφη. 

᾿Αλλ᾽ ὑμῖν δὴ τοῖς δικασταῖς βούλομαι ἤδη τὸν λόγον 

μᾶλλον διαλεγομένου5] Ῥϑαοὶϑϑϊπιὶ οοἀά. τοὺς διαλεγομένους, ἴηι ματα 6Χ 

οοτθοΐῖ, νἱάθ δηποί. 

᾿Αλλὰ σχεδὸν μέν τι ἤδειν] ῬμοίΊα8Β ἰΙοοο ἃ ΕἸΒομθῖο ἰαυάδίο θα ῖθθὲ ἔοσπιᾶπι 
Αἰ(οαπι ἤδη. 564 οοἀά. οτηπ68 ἤδειν. 

ΘΟ. ἸΧν. ὃ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης νοσδίυν, 

οἵ ὁ ῬΙαίΐαγομο Ῥμοοίοι. Ρ. 758. Ε. ὁ 
δημόσιος. Οδίθσαμη ὩΟῺ ΨΘΙΌΙΩ Ῥυίΐο, 

αυοά Ῥρίϊυ8β ΟΡ858. Μ|15ς 81}. 1. 17. ὃχ 

ῬΙΟΪΆΓΟΙΣ ἰοοο ρτοθᾶτα σοηδίυβ δϑί, Βο- 
ΤΠ ΘΠ} ̓ βίστη ΠΟΙ τηὐβουϊοογάϊα, 56 {υτ- 

ΡΙββίπηο ᾿ὰουὶ βία ϊο τηοίαπι πο ϑοογδαίϊ 

ΑἸχίββο, ααΐα Πἰσαϊσγαιη πΊΟΥῚ8 αθτΐ, αἵ 
ὉΠ ΘΟΙΠΙΊΓΟΤΠ τ] Ἰδέ! βὰᾶ ρΡδουηΐᾶ 
οἰσυΐδι Θπηθσθηΐ, εὐ αυϊάθτη ἀυοάθοϊπι 
ἀσδοῆτηῖβ. Εἰοπίπι αι Ρ. 116. Ῥ. Πδτ- 
ταηίυσ, ἃ ααιπὶ ἰγοηΐϊοθ αἀϊοία ρυΐδγθ 
ποη ᾿ἰσθαΐί, ἤαϊς ορίπῖοπὶ μ]ὰπ6 δάνϑτυ- 

ΒΔΠΙΌΓΤ, 

θερμαίνεσθαι μᾶλλον δ. Απίθ διαλε- 
γομένους Ηεϊπαοτῇ, ἀτεϊσα] τὰ τούς ἰη56- 
τη άυτη 6586 Βαβρισαθαίασ, ΝΟ χϑοίρ, 
ορίμποσ. Νη ρατγεϊοϊρίατη ᾿η Δ. Πηϊΐε ἀϊο- 
ἴωτη οϑί οΟ 5681: τύθηη πιαη το οἐ: ααοά 

ΘΟηῈ15 ΟΠ ΘΠαϊ 181 5: Ρ᾽5 δΕςρΊτηι8. ν. 

Θἴαπι Αβεϊὰ8 δὰ Ῥο]. Ρ. 480.---μκἰᾶλλον 

ἰ. 4. μᾶλλον τοῦ δέοντος, δΒΈΡΥα Ἠιοαιιηι, 

πὶηιϊμηι. Χέπορ. Ογτορ. τ. 4, 28. ἐν- 
ταῦθα μέντοι δείσαντες, μὴ καὶ ἐνέδρα 

τις μείζων ὑπείη, ἐπέσχον. δὰ 4αοπὶ 
Ιοσὰπι ϑοῃποίἀθγαβ, “οπιὶδιῖ, ἱπαυϊέ, 

ῬὨ1] ΘΙ ρβαβ μείζων ; τοοίθ, Ραΐο : πᾶπι 
46 ᾿πβ1 118 πἰΒ}} Ῥγασθβϑῖί. ϑθα ροίΐθβὲ 
6586 ἢ, 1. πὲηιῖς πιαρηα." ϑορθϊβί, Ρ. 

231. Α. μὴ μεῖζον αὐτοῖς προσάπτων 
γέρας. αυοά τοοίθ ἱηϊογρτοίδίυσ Ἠδίη- 
ἀοτῇ,, πὸ }ιδέο ποπονβεοη ει 8 Ἠυμηιι8 
αϑϑὶρηθηιι5. Τάδτω νἱῦ ἀοοίαβ σοΟΙηρᾶτγα- 
υἱέ οὐτὰ ἢ. 1. Ῥτοίαρογ, Ρ. 8460. Α. ὥστε 
ἔτι μᾶλλον ψέγει» τε αὐτοὺς καὶ ἔχθρας 
ἑκουσίους πρὸς ταῖς ἄναγκαίαις προστί- 
θεσθαι. υδὶ δὰ ἔτι μᾶλλον ἰπέ6}}, ψιαπι 
γιονενῖπί. 

Ἑ. ἔα---χαίρειν αὐτόν] ἢ. 6. πιῖϊέε, 
ποῖξ οἰλαγο ποηιὶπῖβ ργαοορία δὲ αὐπιο- 
ηἰξϊοηο8. ν. ἃἀᾷ Οτϊΐοη. ς. τν.---) οἴη άθ 
μόνον οὰπὶ ἱπηροσϑέννο Ἰυποίΐυτη, υἕ 1,8. 

ηιοο. Χοπορὴ. Ουτορ. τν. 2, 7. μόνον 
καὶ σὺ θεῶν τε πιστὰ ποίησον καὶ δεξιὰν 
δός. 

᾿Αλλὰ σχεδὸν μέν τι ἢδ.} 1π Ηἷβ τι 
δὰ σχεδόν τοίογαβ δχ 11 ἰϑϑθ, 48 αυᾶ 
Βορβιῖ Μη, ὃ 487, 4. Νϑηὰδ αυθπι- 
αυᾶπὶ οἴεπαοί, ᾳφυοᾶ αἰϊαἃ νοςδΡα πὶ 
ἱπίου σχεδόν αἴας τὶ ἱπίθυϊθοΐαπι εβί. 
Τγ 514. Ρ. 204. Ε. οὐ γὰρ πάνυ, ἔφη, τι 
αὐτοῦ ὄνομα λέγουσιν, δὶ οἂνθ τι εὐτὰ 

ὄνομα Θοπ]υπροπάπῃη Ραΐθ8. Τιδομθί. 
Ρ. 192. ο. σχεδὸν γάρ τι οἶδα. (Οϑέοταπι 
ἀδ ἀλλά ἔγοαπθηίου τϑροίϊίο ν. ΥΥ̓ γεΐθη- 
Ῥδοῖ, δὰ ἢ, 1. οἱ ἄς δοάθιι αϑὰ [,Δΐ. αἱ 
Ηεϊπάονῇ, δὰ Ηοτσαΐ, ϑ'δξσ, 1, 8, 82 
5600. 
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»“Ὁ ᾽ “ἰ Ψ» ἝΝ “ἊΜ 

ἀποδοῦναι, ὡς μοι φοωίνετοι εἰκότως ἀνὴρ τῷ ὄντι ἐν φιλο- 
7 ,, 7] 9. 6 ᾿ "»ῳ. 

σοφίῳ διατρίψας τὸν βίον θωῤῥεῖν μέλλων ἀποθανεῖσθαι 
᾿ " ο Ά “Ὁ 7] ᾽7 Ε ν 2 ο 

καὶ εὔελπις εἶναι ἐκεῖ μέγιστα οἰσεσθαι ἀγαθά, ἐπειδὰν 
Ζ -" “Ἃ “ Χ “4»} Ὡ Ἵ “ 7 

τελευτήσῃ. πῶς ἂν οὖν δὴ τοῦθ᾽ οὕτως ἔγοι, ὦ Σιμμία τε 

καὶ Κέβης, ἐγὼ πειράσομαι φράσαι. 

04 

ὅκρ. 1Χ. Κκνδυνεύουσι γὰρ ὅσοι τυγχάνουσιν ὁρ- 
»"»"Ὕ 7 ᾿ Δ 7 Ν 97 [γὲ 

θως ἁπτόμενοι Φιλοσοῷίας λεληθέενωι τοὺς ἄλλους, ὁτι 
5 ἊΧ " μὴ Ν ᾽ ΄, “Ἃ 2 7 Ν 

οὐδὲν ἄλλο αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἢ ἀποθνήσκειν τε καὶ 
7 3 Ὁ" “» 3 , Ἵἤ Ά “ὶ ᾽7 

τεθνάναι. εἰ οὖν τοῦτο ὠληθες, ἄτοπον δήπου ὧν εἰή σπρο- 
- Ν Ω Ν “ ,ὔ Ν " ἱ “ “ 

θυμεῖσθαι μὲν ἐν πᾶντί τῷ βίῳ μηδὲν αλλο ἢ τοῦτο, 
Ω ᾿ς Ν, 3 Ὁ“ Ε "“ω [ Ψ κν ἴω ͵7 

᾿χοντος δὲ δὴ αὐυτου, ἀγανᾶκτειν ο πάλαι προυθυμνοῦντό 
Ν ε 7 7ὔ Ἁ Καὶ ὁ Σιμμίας γελάσας Νὴ 

Ἀ 3 ͵7ὕ 

σε καὶ ἐπετήδευον. 
Ν Ζ "7 “ ’ 3 7 ΄ “ Ν 

τὸν Δία, εῷη, ὦ Σώκρατες, ου πᾶνυ γεὲ με νυν δ) 
᾿ς 2 Ψ, “ λ Ν εὐ 

γελασείοντῶ ἐποίησας γελάσαι. ομνα!: γὼρ ἂν δὴ τους 
Ἁ δι ς ἴων 3 ᾽7ὔ -“ εῪ 7 2. ὦ 

πολλοὺς αὑτὸ τουτὸ ἀκουσῶαντος δοκεῖν εὖ πάνυ εἰρῆσθαι 
οἷ "» λ Ἀ 

εἰς τοὺς φιλοσοφοῦντας καὶ ξυμφάναι ἂν τοὺς μὲν παρ᾽. 

». 04. ἄνὴρ τῷ ὄντι ἐν φιλοσοφίᾳ δια- 

τρίψας} Ὅδρ. 1ιχ. ὃ ὄντως φιλόσοφος“. 
Ὁ. χι. ὃ γνησίως φιλόσοφος νοοσδίυτ.--- 
Τοῖπάθ ἐκεῖ ἀϊοίατα οϑὶ δεικτικῶς ΡῬΙῸ 

πὶ αἰέογα υἱἷέα. 
ΟκΑρ. 1Χ. Κινδυνεύουσι γὰρ ὅσοι τ. 

κ.τ. λ.] Οἷδοῖο Ταβοι!. τ. 80. ἐοέα Θηϊηὶ 
Ῥ]υ ]οβοριονιηα υἱέα, μὲ αἱέ ἰάθηι (ϑοοτα- 

[65}, σοῃιπιοηἑαΐὶο πιον ἐδ οϑέ. ΤἸΌὈϊά. 31. 

ΒΟΟΘΥΉΘΤΟ αἸΐθηι α ΘΟΥ̓́ΡΟΥΤΕ απλπιιηι Ἠ66 

ημϊάφιαηι 68, χιαᾶπι οιμονὶ αἰἴβοθν 6. 

ϑϑηθοα Ερὶβί. χχν, ἐβτορβία γὸ8 δϑέ 
πιονέοηι σοπαϊδοογ6---ἶιος 68ὲ Ἰρϑιιηι, ιιαγ 6 

πιοαϊέαγὶ ἀουδαηιι8. ΑΡα]. ἀ6 ῬΆΙ]οΒ. 
Ῥ]αῖ. Ρ. 277. ργεοϊατο αἱἷΐ μ᾿ϊοβορίιαηι 
6886 πιογἐϊδ αἰξεοΐιηι οοπϑιοἐμαϊηθηιηιι 
ηιογϊομαὶ. Ἰηΐτα ο. χιι, τὸ μελέτημα 

αὐτὸ τοῦτό ἐστι τῶν φιλοσόφων, λύσις 

καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματο»-.---ἀπο- 
θνήσκειν πιογὶ : τεθνάναι ἴῃ δἰαξιι οἐ ἐοη- 

αἰξϊοηο πιον ἐδ υδγδαγὶ. Ῥ, Θά. 6. καὶ 
εἶναι τοῦτο τὸ τεθνάναι, χωρὶς μὲν ἀπὸ 
τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγὲν αὐτὸ καθ᾽ ἑαυτὸ 

τὸ σῶμα γεγονέναι, χωρὶς δὲ τὴν ψυχὴν 
ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγεῖσαν αὑτὴν 

καθ᾽ αὑτὴν εἶναι. 

ἀγανακτεῖν ὃ πάλαι προὐθ.] Νοπ ρΡαΐο 
Ρτοποηλεη ὅ τοΐθυτὶ γθοΐθ ΡΟσΒα δα ἥκον- 
τος αὐτοῦ, αἱ νοΙθοτ οτάο διῖς βἰέ: 
ἥκοντος δὲ δὴ αὐτοῦ, ὃ πάλαι πρ. καὶ 
ἐπετήδευον, ἀγανακτεῖν. Νδτα 68 ταίϊο 

Ρίατα μᾶρϑί, αὰθ ταο]θϑία νἱἀβαῃίυσ, 
ΜῸΪ]ίο ἔδοι 5 οδέ ἀγανακτεῖν ΟἿπὶ 86- 

ουβαίϊνο σοπβίσιοἴμστῃ Ραΐδγα : 428 Π0Π- 
βίτα 0, δ᾽ ΡῬΤοποπηΐηδ πϑιυίτιτιβ ρα- 
ὩΘΙΪ6 σοῖρο δαιϊία βαηΐ, ποὴ οϑί ἴη- 

αϑἰΐαία. Τ)οιλοβίῃ. δἂν, (οποη. 126]. 
2ὅ. ἔγὼ δέ---χαλεπῶς ἐφ᾽ οἷς πέπονθα, 

Β 

ἐνηνοχὼς οὐχ ἧττον τοῦτ᾽ ἀγανακτή- 
σαιμι ἄν. 

τοὺς μὲν παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώπους] Ἦ. 6. 
ΤΠΘΡᾶποβ, Βαοίϊοβ. Ῥϑύρθγδτη ΤΠ δοῖθυ- 

ἴ08 ὕμῖν οοΙρσοθαί, Ἔθπο ΟἸντηρίο- 

ἄοτυβ: εἰκότως, ἱπαιϊῖ, Θηβαῖος γὰρ ἢν 
ὃ Σιμμίας’ παρ᾽ οἷς καὶ ἣ Βοιωτία ὗς. ΑἸ"- 

(εΣ ΕΒ] οἰ ουτμΔ 6 1., 4] ς πιοπυϊῇ; 
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ἡμῖν ἀνθρώπους καὶ πάνυ, ὅτι τῷ ὄντι οἱ φιλοσοφοῦντες, 

βανατῶσι καὶ σφᾶς γε οὐ λελήθασιν, ὅτι ἄξιοί, εἰσι 

Καὶ ἀληθῆ γ᾽ ἂν λέγοιεν, ὦ Σιμμία, 
7 ᾽.“ὍΚ’ὰις ΓᾺ λέληθε γὰρ αὖ- 

σοῦτο πάσχειν. 
-“ "»-Ὁ΄ . 7 

πλήν γε τοῦ σφᾶς μὴ δλεληθενοωι.. 
ΨΑῚ “ “ ἈΝ ΕΗ ΄ ᾽ 7 ν .ἣ ἊΣ 

τοὺς ἢ τε θανατῶσι καὶ ἥ ἄξιοί εἰσι θανάτου καὶ οἵου 
ε ᾽ “ 7 7 ᾽] 

θανάτου οἱ ὡς ἀληθῶς φιλόσοφοι. εἰπωμεν γᾶἄρ, Ἐφη, 
» 7 ἬΝ π 7 πὴ 

πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, γαίρειν εἰπόντες ἐκείνοις ἡγούμιεθά, τι 
Ν “ 3] τι Ν ς ; 7 

σὸν θάνατον εἶναι; Πάνυ γε, ἔφη ὑπολαβὼν ὁ Σιμμίας. 
3» Χ " Ἃ Χ “ “ν ᾽ ἥδ ον ͵ 

Αρω μὴ ἄλλο τι ἤ τῆν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σω- 
» 7, Ἅ “ -- Ν 7 Ἀ 

μῶτος ἀπαλλαγήν; καὶ εἰνῶι τοῦτο τὸ τεθνάναι, χωρὶς 

ΟΑρ. 1Χ. καὶ οἵου θανάτου] Μ΄. ἀθδαπί νϑιρᾶ καὶ οἵου θανάτου, εχ ορι(ζηι5. 

οοὐαά, τοϑειϊαΐδ. 

ποῦτο τὸ τεθνάναι] Ατίιοιυΐϊυτι τό ἀπίθ τεθνάναι, ΟἸΐτα οταϊβϑαμη βαρρϑάϊίαγαμξ. 
{τι Νῖ55. 

“ἸΚεῦ65 αγιϊοῖϊςέ 8ζοὶι πῖετ' ἵη ον ἐἰϊολεν Β6- 
χὶο]ιιηρ᾽ αἰι8, τπὰ ἀοηϊοέ οἠοηῦαν απ αἱθ 
Αἰπέηον, ποις απ αἰ Τἰοῦον. Αὐον 
86} ΘοΥ ἰδὲ ἰΐηι ογϊαιιδέ 80 2ῖι 8α- 

ϑὁη, πιπὰ πάν ναοὶ τλοὶιξ σὶρ ἀπά ον η 
παρ᾽ ὑμῖν. (Τηιὶδβ δαρνοϑϑίοη 9 Οοὐ68 

μαϑβ α ἰοσαΐ γεξονγεηοθ, απὰ ἢ6 ουἱά πε 
αἰ με ο8 ἕο ἐδ Αἰδοηΐαη8, ποὲ ἐο ἐπε Τὴό- 
ὑαπβ. ΒΒιιξ ἐξ πιαῃ ὑδϑλῳ τὐοὶς ὑο αἰϊοισοα 

μα 80 ἕο βρεαΐς, απο τσ περ ποὲ αἰξεν 

ἐϊι6 δι ργοβ8ϑθη, παρ᾽ ὑμῖν.) 

καὶ πάνυ] ιν. 6. πυοἰιθηιθη ον", ραν 86 }}}, 
(πιοϑδὲ πιαπ δεῖ}: πᾶπι καί π᾿ Πδο οἱ 
51 }1|10118 ζΟΥΤαὉ]18,. νϑ᾽ τὶ πὶ 1||ὁ καὶ 
μάλα, Βαυδὲ νὶπὶ διιρθπαὶ, 

θανατῶσι] ϑο 0]. θανάτου ἐπιθυμοῦσι. 
Οοηῇ. ἀθ ᾿ος δἱ βινλ θ5. νϑθὶβ [,ο- 
Βθοκ. δὰ ῬΒγυπῖοΝ. Ρ. 80 564η.---ΡΊὸ οὐ 

λελήθασιν 6 νυϊρατὶ Ἰοαποπαϊ οοπ- 
ϑαρίααϊηθ ἀϊοθπάαπι ἕυϊξ οὐ λέληθε: 568 

ψοΎθυτ Βυ δ οίο δοσομηποάδίαμι 6βῖ, αἱ 

Χεμορῖι. (ἔοη. 1. 19. ὅτι πονηρότατοί 

εἰσι, οὐδὲ σὲ λανθάνουσιν. 

τοῦτο πάσχειν 86. ἀποθνήσκειν. 
ο. ἡγούμεθά τι τὸν θ. εἶναι] Ἠροίς 

ΕἸἰοὶπαΒ: μεξαμεβηθ αἰϊᾳι 6556 ἨϊοΥ- 

ἐοηι 7 ---- Τυο ἢ ἰομθ πὶ πιοτίϊδ, σὰ ἰος 

Ιοοο δσμὶ βδείαγ, οοπηπιθτηογαξ ϑέϊδτη Οἱ- 
οοτῸ Τοῦ]. 1..9., 400 Ἰοφο νδιῖαβ νϑἕβ- 
ΤΌτη. ΡΠ] ΟΒΟΡοσαπὶ 6 πιοσϊβ πδίυσα 
ΟΡ᾿πΙομ65 οἵ ρ]δοϊία σϑοθηβθέ. ---- Απίθ 
χωρὶς μὲν ἀπὸ τ. ψ. πε 418 οὐπὶ νἶτο 
«υοάαπη ἀοοίο ἷπ ἀϊατῖο, ΥΥδπϑγ Δ1]- 
θε6πι. 1ἰϊίεταί. Ζεϊς. ἃ. 1814. π. 87. 
ΔΙΥΠΟα]ὰ Π) τό Ἰηβοσοπάυτα μεϊθέ, βοϊθπέ 
τοὶ ρτοποιηϊηῖβ Ἔχρ] οᾶπαϊ οϑαβα 
ἰηῆηϊάναι δά άετα νοὶ οὰπὶ δγέΐοϊο νοὶ] 
51Π6. διίίουϊο. ΟΘοτρ. ρΡ. 491. ν. καὶ 
τὸ δίκαιον τοῦτ᾽ ἐστι, πλέον ἔχειν τού- 

τους τῶν ἄλλων, τοὺς ἄρχοντας τῶν 
ἀρχομένων. Τυϊά. Ρ. 501, Ε. πρῶτον δὲ 
σκεψώμεθα τὴν αὐλητικήν. οὐ δοκεῖ σοι 

τοιαύτη τὶς εἶναι, ὦ Καλλίκλεις, τὴν 

ἡδονὴν ἡμῶν μόνον διώκειν, ἄλλο δὲ οὐδὲν 
φροντίζειν. πέτα ῬΗδάοπ, Ρ. 80, 8, 

σκόπει δή,---εἰ ἐκ πάντων τῶν εἰρημένων 
τάδε ἡμῖν ξυμβαίνει" τῷ μὲν θείῳ---ὁμοιό- 
τατον εἶναι ψυχήν' τῷ δὲ ἀνθρωπίνῳ ---- 
ὁμοιότατον αὖ εἶναι τὸ σῶμα. Ηἱρρ. Μα]). 
Ρ- 302. κ. οὐχ εἷς ἡμῶν ἑκάτερός ἐστι 

καὶ πέπονθε τοῦτο, εἷς εἶναι ; υδἱ Ηφὶπ-, 

ἀοτῖ. τό ἰηβογθπάσπι ραίαθαί. ϑοὰ δεε- 
Εἰπαιδ Ἰᾶπη ἤδης Ἰοαποπάϊ ἔοππαπι χὰ 
Οπίοη. Ρ. 4δ. Ε. 

,“᾿ δ δ... ἂν». 
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Ν᾿ ᾿ Ἀ »“"- »Ὕ ΟῚ Ν ΝΑ 2 ἐ Ν 

μὲν ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγὲν αὐτὸ καθ᾽ ἑαυτὸ 
Ἀ ὌὉ» 7 ᾿ Ν Ν “» 

τὸ σώμα γεγονέναι, χωρὶς δὲ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος 
᾽ , -“ ᾿λὰν βιν ᾽ δ ἦν κΩὰ “ Ὁ 2, 
ἀπαλλαγεῖσων αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν εἰναι; ὥρα μὴ ἄλλο τι 

δ οἱ 

Σκέψαι 
δή ΠΥ αὶ 7 9.Ὶ᾿ Ἵ Ν ᾿ »“ [2 Ν 

ἢ, ὦ ᾽γαθε, ἐὰν ἄρω καὶ σοὶ ξυνδοκῇ ἅπερ καὶ 

ᾳ ψΨ Ἄ “ Ε Ν “ "7 

ο᾽ θάνατος" ἢ τοῦτο; Οὐκ, ἀλλὰ τουτο, ἐφη. 

5 δος ἐ ΧΝ Ὡ »“ “ ς "- ᾿ ᾿ Χ 

ἐρυο εἰ γῶρ τούτων μᾶλλον οἰμωι, ἡμᾶς εἰσεσθωι περι 
“" - Ἅ ͵7 ΕῚ ΣΙ Ν “" 2 

ων σκοπουμνεν. φοένετῶ, σοι Φιλοσοῷου ἀνδρὸς εἰν! ἐσπου- 
7] Ἂν Ν ς Ἄ ΄ Ἂν ’ὔ 

δακέναι περι τᾶς ἡδονὰς καλουμενῶς τὰς τοιᾶσδε, 
“- Δ Ν " ψ ζ "5" 7 ᾽ 

οἷον σιτίων τὲ καὶ ποτῶν; κιστὰ γε, ὦ Σώκρατες, ἔφη 
7 

ὃ Σιμμίας. 
7] Ἁ ᾿" Χ Ν Ν “" "ἀ -Ὁ 

δαί; τὰς ἄλλας τὰς περὶ τὸ σωμνῶ θεραπείας δοκεῖ 

ΤΊ δέ; τὰς τῶν ἀφροδισίων ; Οὐδαμῶς. ΤΙ 

Ε] 7 ς »ω δ “Ὁ “π' ς 7 ᾽ὔ 

σοι ἐντέρους ἡγεῖσθαι Ο Τοιοῦτος 3 Οοἱὐον ἐῤῥνῶτιίων διαφερόν- 

᾽, ν᾿ Ὁ 7 ᾿ ᾽ν " 

φσων κτήσεις κοι ὑποδηρνάτων κῶί τοὺς ἄλλους καλλωπίισ- 

ἄρα μὴ ἄλλο τι ὃ θάνατος] ΝΑ. ἄρα μὴ ἄλλο τι ἢ. ν. δῃηποί, 
ἅπερ καὶ ἐμοί] Ν΄. ἅπερ ἐμοί. ν. δῃποί. 

οἷον σιτίων) Τὰ. Ψοπεοί, 8111 σίτων καὶ ποτῶν, ηιιοά εἴ ἰρϑαπι υϑἰἰαῖαπι 6581, 
ν. Ἡριηδογῖ, δᾶ ἢ. ]. 

ἄρα μὴ ἄλλο τι ὃ θάνατος] Θιυοά 
ναΐρο βουϊρίμυτη Ἰορθυαίαγ, ἄρα μὴ ἄλ- 
λο τι ἢ ὃ θάνατος, Ἰὰ πῦπο τηυΐᾶτο 
πο ἀπθϊϊανίπια8, Ροϑίᾳιιδτη ν]Ἱα τη 5 
πὰ ἀποθυβ 1185 ἃὉ [π|. ΒΘΚΆΕΙΟ 
ἰπβρθοῖῖβ 2 οτηΐβϑιιπι 6586.Ὀ. ΕἴθηΪπὰ 

Ἡιηοτῆϊ ταϊϊοπϑτα, αἱ ἀπίθ μή ̓ π|ε6]]]ρὶ 
γοϊυϊε δεδοίκατε, σοΓΘοΥ υὐ αυϊδηπϑη) 

Ριοθδίυγυβ 810, 401 βεοῖ. ταρυίϊανουξ 

σοπίϊηθτὶ ἷ8 σΘΊΌῚ8Β. Δ] πῖβὶ σϑρϑῦ- 

Πρ αυδηάατὴ 5 ΡΟΙΙΟΓΆΙη ΨΘΓΒΟΓΌΠΙ: 
ἄρα μὴ ἄλλο τι (ἡγούμεθα εἶναι τὸν θά- 

νατον) ἢ τὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τ. σ. κ΄ τ. λ. 

Αροράϊί, ααοὰ ἄρα μή πυπαηπᾶπι 510 
ἀϊσίυμα 6ϑί. Ναπι ηυβίῃ ἰοσαιῃ Ἠδ]η- 
ἀοτῖ, εχ Χοπορῃοηίβ (ἔοοῃ. τν. 4. μὰο 

τοί! δ, 15 ῬΙ απ 6 δ]18 δϑῦ β6 Π6Γ18. 
ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ ξυνδ. ἅπερ καὶ ἐμοί) 

ϑοῖϊδϑί καί μοῦ τηοάο π᾿ σοιμρδγαίϊοῃ!θὰβ 
δετηϊηδτῖ, ν. δὰ Αροϊορίατα ϑοοταί, ο, 
ΝΠ, ἰπὶΐ. Ρ. 22. "Ὁ. 

Ὁ, τί δέ; τὰς τῶν ἀφροδισίων ;] Απίο 

τὰς τῶν ἀφροδισίων 6δχ Ῥτερταββὶβ ἀϊ6- 
τάδ οϑ ρτε ροβιίιο περί, Ριοτβὰϑ υἱ Π)6 
ΒΘΡΟΡ]. τν. Ρ. 428. σ. αυθῖι Ἰοσαπι 

οοτηράγανιὶ Ηθϑιπαοτῇ, 
ἱματίων διαφερόντων κτ.] ““ Ἱματίων 

κτήσεις ΘἸΘραηίου ἀϊοίΐαπι θϑὶ ῥτὸ ἱμάτια’ 
οἱ ἱμάτια διαφέροντα 5υπὶ ρμαϊϊῖα ηιαρηἶ- 
σῖοα, σαπαϊία. Νδτα ρδ]]α Ῥἢ]]οβορμο- 
ταῦ) Θτδηΐ ἔοσθ βογάϊάα οἱ ἀθίτγιτα, ἡ πδ 

τρίβωνες εἴ τριβώνια αϊοοθαπίαγτ, 80- 

ΟΥ̓ 15. ῬΑ] τα Χοθπορῃ. Μϑρι, 1, 6, ῶ. 
νοσδί ἱμάτιον φαῦλον, οἱ Αριυ]οὶ. Μεία- 
τ ΟΓΡἢ. 1. Ρ. 104. Ἐ]ΠΗ6Π]}. δοϊδϑίίθ ραί- 
ἐϊαδένιιῆι. ν. Ἐθιγατυβ ΚΒ. Υ. τἰ. 4, 14. 

Ὑποδήματα δαΐοπι ϑοοταίο5 ἰαυἠδΐ, ἢ. 6. 
ὈΔ]σΘΟ8, αυϊθὰ5 σοηίθρίίαγ το5 Ρ68 (νυ. 

αἰ ση βιι5 δὰ Τ᾿ δτία}}. ῬᾺ]]. Ρ, 886 55. εἴ 
Βαϊάυΐη. 1)6 (α]ς. 11.), αὐἱὰ 1ρ86 5016- 
μαΐ ἱποθάθιθ ἀνυπόδητος. ν. ΄)ΙΠΡΟΒ. 
χχχν, εἰ Χϑπορῇ. Μϑιι. 1. 6, 2.᾽᾽ Εἰ- 
ΒΟΗΕΒῦΒ. ““ Βυϊημλιδ ἴῃ ΟΔ] 6615. ποὴ 

ΤῊ ἈΠ ΘΓΌχα βοΐ, 564 οἱ ἀο!!οδίοχιτη ᾿ο- 
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Ἁ Ά Ν ων 7 "»"-΄Ὄ “-ο 

μοὺς τοὺς περὶ τὸ σώμα πότερον τιμνᾶν σοι δοκεῖ ἢ ἀτι- 
᾽ὔ 7 “ μὴ Ἁ 7 Γὰ 2 -“ 

μάζειν, καθ᾽ οσον μή πολλή ἀνάγκη μέτεχειν αὕυτῶν ; 
! -ΨἬ ἡ " “ 

᾿Ατιμάζειν ἔμοιγε δοκεῖ, ἐφη, ὃ γε ὡς ἀληθῶς φιλόσοφος. 
7] "4 »" " ΄“ 

Οὔκουν ὅλως δοκεῖ σοι, ἔφη, ἡ τοῦ τοιούτου πραγματεία 
3 Ἁ Ἅ, "»- ὰ 3 Ἁ Ε [2 7 

οὐ περὶ τὸ σῶμα εἰναι, ἀλλὰ καθ᾽ οσον δύναται 

ἀφεστάναι αὐτοῦ, πρὸς δὲ τὴν ψυχὴν τετράφθαι ; Ἔμοιγε. 
“" “ "“ Ά, »" - 7 ΄, 

Αρ᾿ οὐν πρωτον μνὲν ἐν τοῖς τοιούτοις δῆλός ἐστιν ὁ φιλόσο- 
Σ δ “ ,ὕ ε ἃ ᾽ Ν “» -" 7 

ῷῴος ἀπολύων οτί μαλιστα τῆν ψυχήν πὸ τῆς τοῦ σωμνῶ- 
7 7 ων 7) 7 7 7 

τὸς κοινωνίῶς διαφερόντως σων ἀλλων ἀνθρωπων ; Φαίνεται. 
-» τ “ “ ᾿ Ψ 

Καὶ δοκεῖ γέ που, ὦ Σιμμία, τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις, ᾧ 
Ν «Ἂλ “" »ὥ Ν 7 Ε “ 3 7 

μηδὲν ἡδὺ σων τοιούτων μηδὲ ῥέτεχει αὐτῶν, οὐκ ἀξιον 
“ “ 3 7 ᾽ -“ ε Ν 

εἶναί ζῆν, ἀλλ᾽ ἐγγύς τι τείνειν τοῦ τεθνάναι ὃ μηδὲν 

τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποι5) Κ΄. τοῖς πολλοῖς ἀνθρώπων. 5οἸΪ(ξοο. 

ταϊηυτι ᾿αΧῸ8 ἔυϊῖϊ. 51. 8δὺ Αἰμθηῶο 
("εἰ ρου ϑαΐνγο) χιι. Ρ. 834. ο. ΑἸοϊ- 
ῬΙδα 18 ποϊαπίυτ οαϊσοὶ. Τάθιπαμο ἴῃ 4110 
νἱϊυροταί Ζ]ΠἸὰπυ5 Ψ, Η, τχ. 8. υδὶ 
νἱὰθ δυοίοσθϑ ἃ Ῥουϊζομϊο ἰδαάαδῖοβ, 

4αϊ δἔϊδιῃ 1. τττ. 19. περίεργον ΑἸϊδίοίθ} 5 
ῬὈΙΟΒΟρΡὮΪ τηθιποταΐ ὑπόδεσιν. ᾽ ΔΙΪἃ5 
ΟΔΙΟΘΟΓΌΓΩ ΒΡΘΟΪΘ5 ἐπαμπηοσαΐ ῬΟ]]ῸΧ ντι. 

22. ϑοοϊαίθββ νϑῖῸ 1086, υὖ δσ Χϑῆορῃ. 
Μϑιη. 1. 6, 2. εἰ Ασϊβίορ!ι, ΝῸΡΡ. ν. 108. 
Ἰἰχαθί, ἀνυπόδητος 5ΘΙΩΡΟΓ οταῖ, ηυοά οἵ 
4}118 νἹίς βθυθυϊουῖβ ΒΟΠΏΙ 18 501] ΘΏ}Π6 
ἔαϊ(. Οἵκ, Μουγβῖυβ δὰ ΤγοορἈτοι. ΑἸοχ- 

ἃπάτ, ν. 635. (ὐδβαῦθοπ, δὰ Ἴμθο- 
ῬὨγχαβί. χ. Ρ. 97. Βοοβατί Ηϊεσοζοῖο. Ῥ. 
ι. 1. 1᾿ν Ὁ. 699. οὐ ἸΚυδίογ. δὰ Αὐ]βίορῃ. 
ΝΆΡΡ. Ιος. εἶτ. ἘΟπΒΤΕΙυϑ5. 

καλλωπισμοὺΞ)] καλλωπισμός ἴπ ἀείθ- 
ΥἹΟΤΘΙῚ Ρατίθπι ἤἴθγθ αϊοϊϊαγ ἀθ ηἰμηὶο 
οαἱία εἴ ογηδία ςΟΥΡΟΥΪ8. 

Ἑ. δῆλός ἐστιν ἀπολύων---Ἴ ΤΑΡογαί 

Θῃΐπ) ΡΠ] ΟΒΟΡ 5 ΔΠΙΤΩῺΠῚ ἃ ΓΟΙῸ ΠῚ ἔθ γγθ- 
ὨδΤαπῚ δ σΟΥΡΟΓΘΆΤΙ πὰ Πα ὈΥ115 Θατηα 16 

τγαάτιοι! δα ΤΟΙ) ᾿ΠΟΟΤΡΟΥΘΆΓΙΠῚ Θ0Π- 

βίδη πὶ, ΠΟῚ Ρ᾽5 ΘΧ ΘΟΥΡΟΙῚΒ ἈΘΘΆΠΊΘΏΒ 
νοϊαρίδιθιιε, αἰιᾶτη δι πηπηὰ ΟΟΡῚ ΠΘΟΟ5- 

εἰίδβι Ουο ἢξ, υἱ νεὶ νυϊρὶ Ταάξεῖο 
ΡΒ οΒορἷᾶ πὶ} 8} 1} ἃ 6588 πὶδὶ ρτθβραγα- 
τἴο φυεβάδτῃ ἃς τηϑαϊιδίῖο τηοσί5 ν᾽ θαι Γ. 

διαφερόντως τῶν ἄλλων ἀνθρώπων 
ΡΥ τεϊᾳιιὲς οηιμπῖδιι8, αἱ Οτϊίοη. Ρ. δ2. Β. 

Ρ. θὅ. Α. τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις] 
ΑἸΙὰ5 ἀϊοϊξυγ βἰ πῃ Ρ ΟῚ τοῖς πολλοῖς. 

56ὰ Ῥδη τὰοᾶο ἱπῖτα Ρ. 80. Β. ὥς φασιν 
οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι. Ρ. 92. ο. ὅθεν καὶ 
τοῖς πολλοῖς δοκεῖ ἀνθρώποις. Αἱ. 

μηδὲ μετέχει αὐτῶν] ἰ. 6. καὶ ὃς μὴ 
μετέχει αὐτῶν. οἴ. Ματῖί. ὃ 428, ς0]]. 
ὃ 469. Ηετιπᾶπη. δα ΨΊρθγ. ρ. 707.---1)8 
νου 8 οὐκ ἄξιον εἶναι ζῆν ν. αὰ Οπίΐοη. 
Ρ. ὅ9. ὁ. 6. ΧΥ»- 

ἐγγύς τι τείνειν τοῦ τεθνάναι] ἢ. 6. 
φτορο αὐ γιογέθηι αοοοάενο. 1)8 Ἀθραθὶ. 
ναι. Ρ. ὅ48. "Ὁ. οἶμαι μέν --- ἐγγύς τι αὐ- 

τὸν Γλαύκωνος τουτουὶ τείνειν. 1)8 56ῃ- 
ἰδηξα ν. ῬΏΔΘΌ. Ρ. 231. ν. υδὶ ᾿ιοπηῖπθια 
νοϊαρίας!5 Θχρογίθιι ἀϊοὶϊ ζῆν οὐκ ἀνθρώ- 

ποὺ βίον, ἀλλά τινος πνεύμονος ἢ τῶν 

ὅσα θαλάττια μετ᾽ ὀστρεΐνων ἔμψυχά 

ἐστι σωμάτων. ϑορ!ιοο!β εχ Απιίροπα 
ν. 1179. ἀρροβυῖϊξ Εουβίοσυβ : τὰς γὰρ 
ἡδονὰς ὅταν προδῶσιν ἄνδρες, οὗ τίθημ᾽ 
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Πάνυ 
Ψ΄ ον ς “᾿ εὶ ἈἉ “, 7 7 3 

φροντίζων τῶν ἡδονῶν, αἱ διὰ τοῦ σώματός εἰσιν. 
μ" εὰ “ 7 

μὲν οὖν ἀληθὴ λέγεις. Ε 
Ν Χ » ἊΝ Ἀ » ’ 

καρ. Χ. Τί δὲ ὃδὴ περὶ αὐτὴν τῆν τῆς φρονήσεως 
“ψ ᾿ 3 ᾿ Ν κ»ο “λ δ... 8. ἃ τ β, ς" »“ω᾿ 

κτῆσιν, πότερον ἐμπόδιον τὸ σώμω ἢ οὐ, ἐᾶν τις αὐτὸ ἐν τῇ 
7 Ν ’ 7 “ Ἂ 7, 7 ν: 

ζητήσει φοιίνωνον συμπαραλαμβάνη: οἷον τὸ τοιόνδε λέγω 
“" } ᾿, 2 7, " ΧΝ 3 Χ -“ ᾽ Φ ἄρω ἔχει ἀλήθειάν τινα ὀψις τε καὶ ἀκοὴ τοῖς ἀνθρώποις, 
ἍἋ 7 ως ᾿ ς δλλ, δ’ «δ δ... ““Ὕ [ 

ἢ τὰ γε τοιαῦτο καὶ οἱ ποιηταὶ ἡμῖν ἀεὶ θουλλουσίν, ὁτι 
" 8 3 ν᾿ ᾽ λ “ἊΝ "7 ΒΥ δω Ἄ 7 “ 

οὐτ ἀκούομεν ὠκριβὲς οὐδὲν οὔτε ὁρώμνεν ; καίτοι εἰ αὑτῶι 
"- Ν ἴω 2 »“ ᾽ Χ 

τῶν περὶ τὸ σῶμα αἰσθήσεων μὴ ἀκριβεῖς εἰσι μηδὲ 
»“ὦω, "“΄ ὔ 7 ᾿Ξ »ω. , 

σαφεῖς, σχολῆ αἱ γε ἀλλαι πᾶσαι γάρ που τούτων 
ὔ ͵ὔ 2 ᾽) 3 “ 7 ον “ δ 

φαυλότεροι! εἰσιν. ἤ σοι οὐ δοκοῦσιν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
7ὔ “" ὰ ᾽ ,ὔ "»ὩὉ᾿ 5 , 6) 

Πότε οὖν, ἦ δ᾽ ὃς, ἡ ψυχὴ τῆς ἀληθείας ἅπτεται; ὅταν 
Ν Ἁ ἴω) Ε] ο»“ὥἋ »ω“ 

μὲν γὰρ μετὰ τοῦ σώματος ἐπιχειρῆ τι σκοπεῖν, 
.- 7 

᾿Αληθῆ λέγεις. 

᾿Αρ᾽ οὖν οὐκ ἐν τῷ λογίζεσθαι, εἴπερ που ἄλλοθι, κωτά- 

“Ν Ὁ 7ὔ 3 »Ὃ ἘΠῚ 3 ων 

δῆλον ΟΤΙ᾿ τοῖς εξαπατῶται ὑπ ὥύυτου. 

Ὁ», Χ, περὶ αὐτὴν τὴν] Αὐἰϊοα!απὶ τὴν να]ρὸ ΟΤαϊϑϑύση οχ ορίϊτηΐβ οοἀα, 84 61- 

ἀϊπιυ8. 

θρυλλοῦσιν] Βοη]. οἱ 4111} θρυλοῦσιν. ν. ἀποοάοί. ΒΕΚΚΘΟΙ Ρῥ. 268. 

ἐγὼ ζῆν τοῦτον, ἀλλ᾽ ἔμψυχον ἡγοῦμαι 
γχεκρόν. 
6». ΣΧ, τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν---Ἴ Τ)οεοὶ 

ἀεμῖηο ῬΠ]οβορίνβ πἶμ}}] νϑυὶ, ααοά 

αυϊάθαν τϑοίθ τὰ ροββϑὶῦ ἀρρθ ] 1}, οοΥ- 
ῬΟΥῚΒ ΟΡ6 ΟρτΟΒ6Ϊ : ἱπ|0 ΨΘΙ]Ὸ ΔΗΪΠΠΠΠ), 
Ζυσμ δὰ ρυτᾶπι β᾽ ποθυάτηη 6. νοτζαίθτι 
Ἰηθασαπάδῃηι 56 σομναοτίαϊ, 56 ἸρΒαπὶ αιἃ- 
51 1π 58 ΘΟ] ΡΟΥΘ, ΘΟΥΡΟΙῚΒ ἔαρ ΥΘ Β0016- 

ἰλίθσα. ας αυϊάθμῃὴ ἃ]1ᾶ σαίϊο εἰ οδυβὰ 
δβί, οὐγ ΡΒ] Οϑορ ᾶπη αἰχιῖ 6558 ρτθρᾶ- 
ταύοποτη δὲ τηθαϊαι ΟΠ πὶ πιοτί 18. 

οἷον τὸ τοιόνδε λέγω] Ἀ. 6. φιοὰ φιιὲ- 
ἄτην ἐξα ἐπέοἰ ἰθὺ υοἷο. ΟἸΔΙταϊα. Ρ. 1608. 
Ὁ. λέγω δὲ τὸ τοιόνδε, οἷον ἣ ἀκοή. Μα- 
χῖτα. Τγτ, ΤΠ 155. χαι. ὥ. οἷον τὸ τοιόνδε 
λέγω. ϑεὰ ἘμΓΠυΡΒτοη. Ρ. 13. Β. οτηΐβ8- 
80 ΔΥΓΙΘΌΪΟ : οἷον τοιόνδε" ἸΘρίίατ, 

Β. οἱ ποιηταὶ ἡμῖν ἀεὶ θρ. ΟἸγιπρῖο- 
ἄοτιϑ : ποιητὰς λέγει Παρμενίδην, Ἔμπε- 

δοκλέα, ᾿Επίχαρμον. οὗτοι γὰρ οὐδὲν 
ἀκριβὲς λέγουσιν εἰδέναι τὴν αἴσθησιν, 

καθάπερ ᾿Επίχαρμός φησι" νοῦς ὁρᾷ καὶ 

νοῦς ἀκούει, τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα (]ερ. 
τἄλλα) κωφὰ καὶ τυφλά. ν. Καυρίοτ. δά 
ΤΑτΑ ΙΕ Ψιι, Ῥγίμαρου. 82. ρΡ. 184. 

1ὴ6 Ῥαιτηθηϊάθ, 4υἱ νϑγιίαίῖβ Θορ!ϊο- 
ΠΘΠῚ 5011 ᾿ηΘ 11 δἵ ὑδίϊοηὶ {πθαἱΐ, 56 η581- 
θυ. Οπιπθ σψοτὶ Ἰπαἀϊοίϊαχα ουϊρυϊ, ν. ϑοχέ. 

ΕπηρΡ. νι. 111. Ὁϊορ. Τδογί, τσ. 27. 10ὶ- 
αὰ6 Μίεπαρ. Ῥτοοΐὰβ πα Τίπι. εἰ. Ὁ. 108. 
0011. Βταπαϊβ. Οὐοιηπιθηίαίί. Ἐ]θαίϊο. 
Ρ- 148 5Βη6ᾳ. ὴ6 Ἐπιηρεάοο]ε ν. Οἴσθσο 
Αοδάθριῃ. 11. ὅ. ἰδίαι Τ)νὶ5. Ὡς Ἐρὶ- 

σθᾶγῖαο, ουἱ ΡΙαῖοπδπ Ρ] υτῖπηα ἄἀθθθγθ 
παιταηΐ, ν. 1)ῖορ. Τιογΐ, τπι. 12. 
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"»" " ᾽ 7 ͵ὔ 

δηλον αὐτῇ γίγνεταί τί τῶν ὀντων; Ναί. Λογίζεται δέ 
7, ,ὕ ΄, “ ἥς ᾽ 3.ἐἊ 

γέ που τότε καλλιστῶ, οτῶν μηδὲν τούτων αὑτὴν πῶρα- 
-“ Ἁ 7 ᾽ 7 3 ΝΥ 

λυπῇ, μήτε ἀκοὴ μήτε ὁψις μῆτε ἀλγηδὼν μήτε τις 
5 7 3 Ε [2 ,ὕ . 8 « δ. τῶι ͵7 

ἡδονῇ, αλλ οτέ μαλιστῶ αυτή καθ᾽ αὑτὴν γίγνηται 
κω Ν -“» Ἢ . ᾧ ν᾽ Α 

εῶσα χαίρειν φσὸ σωμῶ, καὶ καθ᾽ ὅσον δύναται μῆ κοινω- 
“ 3 "»“" Ε ς 7 ϑινλΛ -» ᾿ Ε 

νουσῶ αὑτῳ μηδ ἀπτορνένη ορεγητῶι τοῦ οὀντος. ἔστι 
"»-Ὃ᾽΄ 7 »ν» ΓΩ 7 

σαῦτα. Οὐκουν καὶ ἐντωῦθω ἡ τοῦ φιλοσόφου ψυχὴ 
΄ Ἀ -“ν Ν ἤ ᾽ “Ὁ "“ 

μἄᾶλιστα ἀτιμάζει σὸ σωμῶὼ καὶ Φεύγει ἀπ᾿ αὐτοῦ, ζητεῖ 

Τί δὲ δὴ 
Χ ᾿ ᾽ 7 7 “ 7 πος ν 

τὰ τοιᾶδε, ὦ Σιμμία ; φαμεν τι εἰναι δίκαιον αὑτὸ ἢ 
3 7] Ν 7 

οὐδὲν ; Φαρνεν μέντοι 

Ἁ ] Ἀ ᾽ ες Ἀ ξ 7 

δὲ αὐτῇ καθ᾽ αὑτὴν γίγνεσθαι; Φαίνεται. 

νὴ Δία. Καὶ καλόν γέ τι καὶ 

ἀγαθόν; Πῶς δ᾽ οὐ; Ἢδη οὖν πώποτέ τι τῶν τοιούτων 
»“ »“᾿" τὰ »“" κἀκ Ἵ 

τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδες; Οὐδαμῶς, ἦ δ᾽ ὃς. ᾿Αλλ᾽ ἀλλή 
ε 3 ͵ “ Ἀ - ͵ὕ 4. δ 8... “σὼ 7 

φινὶ αἰσθήσει τῶν διὰ τοῦ σωρνῶτος ἐφήψω αὐτῶν; λέγω 

Φαμὲν μέντοι] 51. Βοάϊ]. Ψυϊρο φαμέν τι. Οοἀά. ρΡ]υτίπαΐ φαμέν τοι, απάθ τϑοΐθ 
Ηοιπάοτβυβ εἴπηχιί φαμὲν μέντοι. ν. ἀῃποίαί, 

καὶ καλόν --- Μ᾽ δι. οἀϊι. καὶ οὐ καλὸν καὶ ἀγαθόν. 

ΡΙυτῖπηὶ μαθαπὶ αυοᾶὰ ἀθάϊτηιβ. 

ΚοΥα8, βῖὶπθ δαοίοπίαϊα σοάϊοσυμι. 

ο. αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν γίγν.Ἴ 1. 6. 8οῖα 
εἰ ἴῃ 86 ηιαϑὲ οοἰϊοοία. (Οἵ. Μίαχ. Τγ- 
ΤΊΒ Σ᾽ ἢ. 8. 

ἐῶσα χαίρειν τὸ σῶμα] ἱ. 6. ποη, τι 68 
ΠΟΥΡοΥ 8 οροῦα δὲ ηιϊηϊδἰογῖο.---- ὀρέγεσθαι 
τοῦ ὄντος Θϑὶ σΟΡΉΟΒΟΟΥ βέμάογε τοὶ εἰι- 
7ιϑρίαηι παξιγαηι. Ν μη τὸ ὄν 1. 6. αυοά 
τὸ ὄντως ὄν. 

Ὁ. καὶ ἐνταῦθα] εἰΐαπι ἔτιηι, οτιπὶ 60- 
διίίαξ οὐ φορποϑοοῦ6 5δἐμαάθὲ παΐιγαθι 
εἰπιη 6 ΥΈΥΉι. 

Φαμὲν μέντοι] Τίαᾳ μέντοι ἴῃ ΥΓΘΒΡΟΙ- 
5ΒΙΟΠἾθΙ5. ΔΙ ΘΗ] 8. ΒΕ βϑί πη ΡΟ (ῸΓ. 

Γηΐτγα ρ. 68. Β. οὐ πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη ; 

Πολλὴ μέντοι νὴ Δία. Τυϊά, ρΡ. 73. ». 

καὶ ἄλλα που μυρία τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. Μυ- 

ρία μέντοι νὴ Δία. Τυϊά, Ρ. 81. ν. εἰκός 
γε, ὦ Σώκρατες. Εἰκὸς μέντοι, ὦ Κέβης. 

ϑεὰ Βοάήϊ. Τυθίηρ. οἴ 8111 

Ηεϊηάοτ, οοη]ες. καὶ αὖ κ- ηυοὰ τϑοορὶξ Βεκ- 

ΡΙ]Θ Ὁ. Ρ. 18. κ. ἀλλὰ τί δή ποτε πρὸς 
ἡμᾶς ὃ λόγος οὗτος νῦν εἴρηται ; Σωκρ. 

᾿Ορθῶς μέντοι τοῦθ᾽ ἡμᾶ:---ῃρώτηκε Φί- 

ληβος. Χοπορῇ. Οντορ. 1. 4, 19. 15, 
Ατιβίορη. Εφυϊί. ν, 178. ἃ]. ῬΙατα 6ο]- 
Ιορῖε Ηθυβάϊυ8 ϑρθεῖπι. Οτῖτ, ρ, 16. 
Τιϑοῖῖο νυ]ραία Θγτοσθ ἢ γατιοσυτη οτία 
νἱἀθίυτ.--- (δίθσαιη αὐτὸ τὸ δίκαιον, ἀγα- 

θὺν καὶ καλόν οβὲὶ ἑΐάδα }ι5έδ, δοπὶ εξ 

ριον, 5. ἡ μδίιηι, ϑοπιηι εξ ρῬείογιι ῬΕΥ 

86 βρθοξαξιιηι, ηαοά οχ ῬΊ]δίοπὶβ βοπίθῃ- 
τἰὰ Δ0 οπιηΐ οογροτθᾶ ἰδ 06 ἱπητηιηθ 80 
ΕΠ θΘγαπλ, Πα Πα 6 τηυΐαίλοπὶ οὈποχίαπι, 

τονοῖα οϑὲ (ὄντως ἔστιν), ααυτα Θὰ, αυ 
5. 56 πβυβ οδἀυπηΐ, ρεγρθίαδ δριίδοπθ 
βυσίυδηίυῦ ποαὰ6 οοτίαπι οἴ ποίατις νοσὶ- 
ἰδε18 σορτιίτοπθπι. ν. Ῥσοϊθρογτῃ. δὰ 
ῬΆΣΘΌ, Ρ. Χχχι. 3η4. 
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Ν εὖ ᾿- Ὁ 7 7 ς 7 ᾽ ͵7ὕ Ὗ 

δὲ περὶ πάντων, οἷον μεγέθους πέρι, ὑγιείως, ἰσχύος, καὶ 
-“" . ἫΝ τ εἰ ΄ 

ἁπάντων τῆς οὐσίας, ὁ τυγχάνει 
»- 7 μὴ ων ᾿ Α͂ 

σοῦ σώματος αὐτῶν τἀληθεστατον 

“ Ε φὴνἍΝἢ ᾽’ὔ 

σὼων ὥλλωὼν ενί λόγῳ 
[γ Ε ᾿ “ , 

ἐκᾶστον ον ὥρῶ διὰ 
ύ ΠΣ ΡΘΕ, ὦ δ᾽ " ονὖ, 8 Ἃ Χχ δ.1...». δ χα βέ Ἐ 
εωρείσοι!, ἡ ὧδ εἐγει ὃς ἂν μῶώλιστοω ἡμῶν καὶ ἀκρι(2εσ' 

2 δ νΝ .ὉὉΓ » Ν “" 

τατα παρασκευᾶσητῶι αὐτὸ ἐκῶστον διανοηθῆναι, περὶ Οὗ 
ΟἽ δ ἃ 7 ἢ “- » “ ΄ 

σκοπεῖ, οὗτος ὧν εγγυτατα ἰοι τοῦ γνωνον! ἐκῶστον ; ΠΠὰνυ 
᾿“ Ὁ» " 3 ρυ 3 "»ωῳ λ ἴων 7 4 

μὲν οὖν. ᾿Αρ οὖν ἐκεῖνος ὧν τοῦτο ποιήσειε κωθαρωτατα, 
Ὡ “, 7 δι, -“ 7 37 3 9... ὦ ᾿, 

στὶς οτί μαλιστω αυτῆ Τῇ διανοίᾳ 04 εῷ εκῶστον, μῆτε 
Ἁ 27) ᾿ι ΕἸ » “΄ Γ᾿, Χ 

σήν ὅψιν παρατιθέμενος ἐν τῷ διανοεῖσθαι μήτε τινὰ 
᾿ 77) εὶ ζΖ ἤ Υ βω “Ὁ 

αλλην αἰσθησιν εῴφελκων μηδεμίαν μέτα του λογίσίου, 
"5 3 2 “Ὁ ᾽ ς ἣ ΕΣ “Ψ "», 7 7ὔ 3 Ν 

αλλ αὐτῇ καθ᾽ αὑτὴν εἐἰλίκρινει τῆ διανοίῳ χρωμνένος αὐτο 

τινὰ ἄλλην αἴσθησιν] Ν'.. τινά ἀθεοταί. 

καὶ τῶν ἄλλων---τῆς οὐσίας] Μ΄ οτθὰ 
ἰοῦ τποάο σοπηδοίθπάα βυπί: καὶ περὶ 

τῆς οὐσίας τῶν ἄλλων ἑνὶ λόγῳ ἁπάντων, 
ὃ τυγχάνει ἕκαστον ὄν. ἱπάϊοαί δαΐοπι 

οὐσία τοταιῃ παίαγϑη οἰ ζουτλδτω, αυδπὶ 
νΌ]ΡῸ δβϑθηϊατη νοοδηΐ, ᾿ΐα αἴ οορὶίδη- 
ἀατ βἱὲ ἢ. 1. 48 θο, φιοαὰ 8110] ποπιΐῃ8 

εἴδους οἱ ἰδέας νοοαίατ. Ηδο δυΐεχῃ, ὃ 
τυγχάνει ἕκαστον ὄν, αἀάϊία 5υπί νοοὶ 
οὐσίας ΘΧΡΙΙοδἰἰοη5. οααϑᾶ, Τϑοΐθ ΟΌ561- 
νηί Ηεϊπάοτῆο, Μάβποη. ρΡ. 72. 8. 
μελίττης περὶ οὐσίας, ὅτι ποτ᾽ ἔστι. 

Ἑ, ἀκριβέστατα παρασκ.] ᾿ι. 6. φιὶ 
γιααῖηις αὐ εἰλἰὶρ'οηἐἰδϑὶπιθ ἐπϑέϊξιι ον 8. 

86 αεϑιοζοοογὶέ, ὅτο. 

αὐτὸ ἕκαστον] πἩιηιᾳ μοι ΡῈ" 86 
δρεσξαΐζιηη, Ἐ. 6. οὐ)ιιδηῖ τοὶ παξμγαιη οἔ 
ωονηιατι 5. ἰδέαν. - 

μήτε τὴν ὄψιν παρατιθέμενος Τοτία]- 
᾿ἰδηιβ ἀθ Απΐμηᾶ ο. 18. Ρ. 246. 1. ἱν. 
εα. ϑθιη ον,, 4] πῆς Ἰοσιτα 1 δἔϊπυτα 

ἔδοϊῖ, Βεθοὸ νοσῦα τράθτα1ῖ 5ῖο: πϑημ6 

οἱδὶοποηι ΡΥΟΡΟΉΘΉ8, αἱ Ἰορ 586. ν᾽ ἀθαίοῦ 
προτιθέμενος. Μα]6. Νδηι νυϊραίατῃ, 
απο εβί βἐδὲ ἀρροπέη8, αὐ ιίδογι5 ἴηι 80- 
οἱοίαίοηι, 5815 τιοίαγ, ααοά ἀοῖπάθ ρο- 
δἰξιτη ϑϑῖ, σϑυθαπι ἐφέλκων. 

Ῥ, 66. ἀλλ᾽ αὐτῇ καθ᾽ αὑτὴν εἰλικρινεῖ 
τῇ διανοίᾳ χρ.} Δ Υθαηι εἰλικρινεῖ, αποά 

ΡΙ!ιφὰ. 

Ομ Ροίοσαΐ, ἐχρ! οαῦ ὈΥΟποιμεη αὐτῇ. 
Ῥατὶ ταῖλομο ἀϊοιίαν αὐτὸς μόνος, 46 40 

ν, Τουρ. δὰ Τοπρίη. Ρ. 526. 6. ΝΥ 651. 
Πεϊπάοτῖ. δὰ Οᾶγμι. Ρ. 62. Θο δίδου. δὰ 
Τιαιθοτί, Βοβ. ρΡ. 308. Ἰοιοϊζατ. δαυΐθιι 

εἰλικρινές, φιϊαηια τυ λ! αἀἰϑρ αν 8ιιὶ οἔ 
αἰδεδὶηιϊϊο αὐἀιπὶαίμηι ἠαθοέ, δἰποθυιιηι, 

ργλη. ΝΜ ΙΟΚΟματ. ἴῃ ὅ6}|0]. δᾶ Ν, Ἐ, 
εα, Ὑ ΔΒβθηρευρι. Τὶ τι. Ρ. 181]. “Τὴ 
θ]οΟ5β8 7115 τϑααϊίαν ἐπέοργυμηι, δε ποουηῖ. 

Αβίγαβιογ δ ᾳυδπίο σοι ροβιιῖο 15 Τα ί10, 
Ψιάείαγ ἰαπλθη νοχ ἰοσιμαία δ εἶλος οἱ 
κρίνω. Ἦσοσο ποίαὐ 8606 ΠΥ. εἶἷλος οἱ 
ἷλος οἱ ἕλη βἰοϑιιβ βϑί, ΔὉ εἰλεῖν εἱ ἰλεῖν, 

τοίυενο. Εχ ἂς οτρῖπα εἰλικρινές 

ῬΙΟρΡΙΙΘ βιρῃιβῇοαΐς υοϊσοπαο 5. τοἰιδεϊὲ 

αρὶέαϊϊοη 5θογθέμηι, δία δάθο ογἐδ)Ὸ 
Ῥιιγϑαΐιηι." Ῥαγίθμι σϑυὶ νἱαϊ Ουνγείυβ 
δα Ἡδβυομῖαπι, ααϊ εἰλικρινές ἸΠΊοΓρτε- 
ἰδία νουῦὶβ καθαρόν, ἄδολον, ἀληθές, 

φανερόν. 1)6 σοηῃδίταοίίομα οοηΐ, 1)6 
ΒΘΡα8]. ν. Ρ. 459. Ε. συχνῷ τῷ ψεύδει 
καὶ τῇ ἀπάτῃ ἡμῖν δεήσειν χρῆσθαι τοὺς 
ἄρχοντας. [Ὀ]ά. Ρ. 844. υ. καταντλή- 
σα5---πολὺν τὸν λόγον. Τρϊά, ρΡ. ὅθ2. 
Ὁ. πολλὴν παρέχουσι τὴν ἐλευθερίαν. 
ἘρΡ᾿ἰϑίοὶ. νι. Ρ. 892. 8. πιστοῖς ἐχρή- 
σατο τοῖς κοινωνοῖς. ΤΟΘΠΙοβίΠΠ6η. ἷπ 

Μ|Ιάϊΐαι ᾿. 16. δα, ὅ'ραϊά, ὅτι καὶ τούτῳ 
“, 

06 
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καθ᾽ αὑτὸ εἰλικρινὲς ἐκώστον ἐπιχειροῖ θηρεύειν σῶν ὀντῶν, 

ἀπαλλαγεὶς ὅτι μάλιστα ὀφθαλμῶν τε καὶ ὦτων καί, ὡς 

ἔπος εἰπεῖν, ξύμπαντος τοῦ σώματος, ὡς ταράττοντος καὶ 

οὐκ ἐῶντος τὴν ψυχὴν κτήσασθαι ἀλήθειάν τε καὶ φρόνη- 

σιν, ὅτων κοινωνῆ; ὧρ οὐχ, οὗτός ἔστιν, ὦ Σιμμία, εἴπερ 

σις καὶ ἄλλος, ὁ τευξόμενος τοῦ ὄντος ;; Ὑπερφυώς, ἔφη ὁ 

Σιμμίας, ὡς ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 

ΟΟκρ, ΧΙ. Οὐχοῦν ἀνάγκη, ἔφη, ἐκ πάντων τούτων 

παρίστασθαι δόξαν τοιάνδε τινὰ τοῖς γνησίως φιλοσόφοις, 

ὥστε καὶ πρὸς ἀλλήλους τοιαῦτ᾽ ἄττα λέγειν, ὁτι Κω- 

δυνεύει τοί ὥσπερ ἀτραπός τις ἐκφέρειν ἡμᾶς μετὰ τοῦ 

εἴπερ τις καὶ ἄλλος] Υ'΄. καί ἀεοταῖ, αυοά 6χ οοὐά, Τυῦ. Βοάϊ, γ᾽ επδές, Ὑη- 
ἄο0}., 4115, τθσθρίπια8. ν. δημποΐ. ᾿ 

σαν». ΧΙ. ἀτραπός τις ἐκφέρειν] 51. Βοά!. Τυθίηρ. Ὑαϊρο κινδυνεύει τοι ὥσπερ 

ἀτραπὺς ἐκφέρειν ἡμᾶς. Ἡϊπάοτῆϊιδ οοἸτοχὶϊ κινδυνεύει τις ὥσπερ ἂτρ. ἐκφ. ἡμᾶς. 

πολλῷ χρήσεται λόγῳ. Απάοοϊά, ὑ. 39. 
14. πολλῇ τῇ νίκῃ χρῆται.---ἐπιχ. θη- 
ρεύειν. ῬΙαίοπθια δ] υβαπιθ ἱπιϊζαίουβ8 
ΒΘΡΘΗΙΠΙΘΙῸ 0805 6586 ν ΘΔ Ὀ.]18 σϑῃᾶ- 
τουῖϊβ 46 νόσοὸ ᾿ηνθβδίϊραπάο ἀοοπεγυηΐ 

Τλαν βιαϑ δὰ Οἴοθτοη. ἀθ Ν, Ὁ). 1. 30, 
ὙνγεθπΡδο}. ἱπ Εριβίο]. Οὔ, Ρ. 259. 
εἀ. 1105. Ηδυδβήϊαβ ἴῃ ϑρθοίη. ΟὐἹί. Ρ. 
88. Αβίλυβ δά ῬοΙ τ. Ρ. 492. εἴ δὰ Τι6ρρ. 

Ρ. 97. 

ὡς ἔπος εἰπεῖν] ργοροπιοάπιηι αἸπονίηι. 
-Μοχ εἴπερ τις καὶ ἄλλος ἀϊοϊίατ, αἱ 

ΒΙΡΙᾶ Ο. 11. εἴπερ τις πώποτε καὶ ἄλλος, 
οἱ βϑριβδιπιθ Αἰ], νἱὰ. Ηοϊθάοτνῇ, δά 

ἢ. 1. οἱ Ψα]οκοπαγ. δὰ ῬΠωη885. σ. 
1589. 1590., αὐ οὐτίατη 510 ἰδίῃ καί 

τϑοίθ οχ οοιϊά, ορἔτηϊβ δα ἀϊίιηι 6556. 

ὑπερφυῶ----ς ἀληθῆ λ.} [πῇνὰ Ρ. 96. 

α. θαυμαστῶς ὡς. 

Οκν. ΧΙ. 858. ὅτι Κινδυνεύει τοι] ΝΙ1- 
Ἀἢ] αἰ αἰ! ατ5 εἰς Ἰοο5 Πα 6 το νἹἀθίατ. 

ΛΑπίθ οἱμηϊὰ ἴθηθᾶρ ῬὨΪ]ΟΒΟΡΠΟ5. ᾿ρ508 
Ἰοᾳαφηίοβ ᾿πίσοάιοὶ, ἴα υἱὐ ὅτι μοι πὶ 
δὶ: Δυυπάδηΐου, απο ρογνυ] ραΐυτη ϑϑί, 

ν. Μαδι. ὃ 624. ς. εἰ Ἰλοβί, 8. 122. 6. 
Δηποῖ. 1. Νοο πιπθηηιϊδη) ΠΟΤᾺ ΓΙ 

σου] ὅτε ὕτανὶ ἰπέθγνα !!ο ἰΐὰ τορείϊία, 
αἱ ἀϊνθγβάτη μαρθαΐ νἱπὶ εἴ βίστιῆςαῖϊο- 

ΠΘὴ. Νῶπηι ΔΙῖθσο Ἰοοὸὺ δϑὲ ριορίετεα 

ηιοά. ᾿Ατραπός, 8εηυϊέα, ἱπιθ]}} σ᾽ τ Γ 
λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος, 
αἱ ἰηἴτα Ρ. 67. ὁ. νοσαΐυτ. ΝΟΠ Θηΐπὶ 
46. 8οία ηιοῦξθ οοσὶἰαπάυτη 6886, συοά 
ΘΟΒΙ Θ᾽ θυπιδ ἢ. ἔδοϊ, βδὰ δἰΐαπι ἀθ καθάρ- 
σει ψυχῆς, 4155 σϑτοὸβ8 ΡΠ οβορὶνοβ πὶ 
Πᾶς νἱία ἄθοθσα ἀϊοϊζαγ, βα{15. σογίο οο]-- 

ἸΙρὰβ οχ ἰΐβ, 4υδ Ρ. 66. Ε- δὲ Ρ. 67. α. 
τταάυηΐυτ. Ῥοῖτο ἐκφέρειν ποπ δᾶ Ρο- 
βίίατη εϑὲ βιριϊβοδίίομθ, αυὰ ἸορίτυΣ 
ἃρυᾷ Βορθοοοτα Α]ᾶο. ν. 7. (ΒΕ, Ὁ]. ν. 
1424., αὐ Ρυϊαδαὶ Ηεϊπάοτῇ. βορὰ ἰἰὰ 
ἀϊσίυτ δοοὶρὶ ἀδθϑῖ, ἃς βὶ ρίθπϑ ἰθρθτο- 
ἴων : ὅτι κινδυνεύει ὥσπερ ἄτραπός τις 
ἡμᾶς ἐκ ταύτης τῆς ταραχῆς καὶ θορύ- 

βου ἐκφέρειν. Τϑηϊα 6 νοσθὰ μετὰ τοῦ 
λόγου, οἰδὶ ἀαθὶιαγ! ἔοτίαββ ροϊουὶξ, δα 
σαηὶ Ρυροράθης ἡμᾶς βἰηΐ σοππδοΐοπάδ, 

18 αὐ 1τάθπι βἰρτιϊβοθηΐ, σιοὰ ἡμᾶς καὶ 
τὸν λόγον, αᾶπι ταϊϊοποτα νἱἄθο ϑο δὶ- 

ΘΥΠΊΔΟΙΘΤΟ “Ὀἰδουΐδδθ, ααδπηθδᾶπι αὶς 
Ροβίθα σνϑῦρὰ αἰΐθπο ἰοοὸ ἱπίθγροβι τα 
γἶβα δα ; ἰάπιοη τ 1 αὐϊάθπι ἀυ απ) 
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, ᾿] “ῳ ὁ ) λ Ν “ 

λόγου ἐν τῆ σκέψει, ὅτι, ἕως ἄν τὸ σωμνῶ ἔχωμεν 
Ἀ ζ Ἂν» « δὰ χὰ ς Ἁ Χ “Ὁ ΄ 

καὶ ξυμπεφυρμενη ἡ ἡμῶν ἡ ψυχὴ μετὰ τοῦ ποιού- 

σου κακοῦ, οὐ μή ποτε κτησώμεθα ἱκανῶς οὗ ἐπιθυ- 
ο»᾿ δι δ᾿: Ν "»" " ᾿ ΕῚ 7 Δ Ά, 

μουμεν᾽ φαμεν δὲ τοῦτο εἰναι τὸ ἀληθές. μυρίας μὲν 
"-ῳ 7 Ά, ρω 

γὰρ ἡμῖν ἀσχολίας παρέγει τὸ σώμω διὰ τὴν ἀνωαγκωίαν 
ων, ᾽ "ὕ ϑ 7] ΕῚ 7 

τροφήν" ἔτι δέ, ἀν τινες νόσοι προσπΈσωσιν, ἐμνποδίζουσιν" Ο 
ς “ Ν "“" Ε ͵΄ 5.2 7 Ν Νά. 5 - Ἀ 

ἡμῶν τὴν τοῦ ὄντος θήραν" ἐρώτων ὃς καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ 

φόβων καὶ εἰδώλων παντοδαπῶν καὶ φλυαρίας ἐμπίπλησιν 
ς “, “ “ Ν 7ὔ ς Ε “ "»ν ΓΚ ἂν...» 

ἡμᾶς πολλῆς, ὡστε τὸ λεγόμενον ὡς ἀληθως τῷ ὁντε υ 
3 ,ο“ῳ 5 ᾿ “"΄ασ;σ ς ΄». » ἃ 5 7] 3 Υ̓ Ν 

αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν ἐγγίγνεται οὐδέποτε οὐδέν. καὶ, 
Ἁ 7 εἿ Ψ, ἣν 7 5 ἌΧ ᾽ ’ . 

γὰρ πολέμους καὶ στάσεις καὶ μιᾶχας οὐδὲν ἀλλο παρέχει; 
λ ἢ ω “ ξῶ “ἢ 

ἤ τὸ σῶμα καὶ αἱ τούτου ἐπιθυμίαι. διὰ γὰρ σὴν τῶν 

χρημάτων κτῆσιν πάντες οἱ πόλεμοι ἡμῖν γίγνονται, τὰ 

κτησώμεθα] Οοπ)]πποίναπ), αἱ 6 Ροθρίο Τρᾶννθϑιὶ ἴπ κτησόμεθα ε55θΐ τηὰ- 

ἰδπάα5, (πὰ πίατ οΟἀ 4. ΠΊ58., ΘΧΟΘΡΙΒ ἀσοθο5 1115 ΒΘΚΚοσῖ, αὶ Θα1ἀ1 κτησόμεθα. 

ϑεὰ νὰ. Ηεϊπάοτί. δα ἢ. ]. 

ἐρώτων δὲ] Υ'΄. ἐρώτων τε καὶ ἐπ. 

ΟῚ νἱἀθίυγ τοΐθιτὶ οἂ οροτίθσε δά 
Ῥτοχίταιπι ἰδία ἐν τῇ σκέψει, 1ἰὰ αἱ ἣ 

μετὰ τοῦ λόγου σκέψις Ἰπι6} Πρ ίυν τον 
ἐπυοϑέϊπαΐϊο πιθηΐθ οἐ γαξίοηα ἰηδεϊξιία, 
ϑεδυοραία αο 86)ιποία ΘΟΥ̓ΡΟΥῚ5 Θοηιηῖι- 
Ἠϊοηθ. Ἐχ ηὺὰ ΘΧρ]]οαἰϊομθ ᾿π.8}}1085, 
ΟἿΣ ἀϊοίατη 511 μετὰ τοῦ λόγου ἣ σκέψις, 

ΘΘΏΪΕνΟ ὈΓΕΠΙΪΒ50  μαπὸ δηΐπὶ νεῖθο- 
ται ΟΥΙΠ ΟΠ ΟΡΡΟΒΙ 115 ταίϊο Παρὶια- 

θαΐ. Ῥογρθίαμπη δυΐθιη Ποϊηάοτῇ, μετὰ 
τοῦ λόγου Ἰπίογρτοίαία τΤαϊοη6 αἰπ66: 
ἴτηο0 ἱπίθ Πρ αΣ νο] ἰηνθϑίρσαίο ΟΠ 

τηθηΐθ δὲ σαίϊομθ σοπ)]αποίδ, ἢ. 6. τ 08 
Ἰπβεϊαΐα. [Ιηΐτγὰ ρΡ. 69. Β-. ἀληθὴς ἀρετὴ 

μετὰ φρονήσεως. ῬΆΪΘΡ. ρΡ. 1ὅ. κ. ἣ 
πολλὴ σπουδὴ μετὰ διαιρέσεως. 1)6 
ἜΡΟΝ]. νττῖ. Ρ. ὅ46. οὐδὲν μᾶλλον λο- 
γισμῷ μετ᾽ αἰσθήσεως τεύξονται. Τιορρ. 
Σ. Ρ. 906. Α. Β.---1)6 δογίβδίο ρυῖτηο ροβί 
οὗ μή Ἰ]αῖο ν. ἩδΙπάοτῇ, δή ἢ. 1. Ῥορρο 

Οὔ55. πίϊ. τη ἽΠπαον ἃ, Ρ. 1δδ. οἵ ἴηθὰ 
8 ῬΉΠΪΕΡ. Ρ. 27. 011. Ρ. δ2. 6 6ο 

δαίΐίθτῃ, αιοα ἐουτι] οὐ μή οὐὑπὶ σ0η- 
7υποῦνο ἱποϑδ ξαΐυτὶ 5]ριιοδίϊο, ν, 
Ἡδτπδμῃ. δὰ Βπηρ. Μεα. Ρ. 390. Βοβί, 
8119. 2. ". β. 

α. καὶ φλυαρίας ἐμπ.] ΟἸνΠρΙοΟάοταΒ : 
φλυαρίαν καλεῖ ὃ Πλάτων πᾶν τὸ περιτ- 

τόν, οὐ μόνον ἐν λόγοις, ἀλλὰ καὶ ἐν 

ἔργοις. 
τὸ λεγόμενον] "ιν. 6. μὲ 8.6)}06 α ποὐῖξ, 

φῦ ϑιυμπιι8 ρ)ιιἰοβορ]ιὶ, αἰοιέανγὶ βοἰοέ. 

Νάτα ἀθ ργονθιθία! βθηϊθπίϊα συ]ρὶ Ἰος 
Ιοοο σορὶζαη! ποὺ ρΡοίθϑέ, (δίθσυση οἵ, 
Μδί. 8 432.--οϊπάθ ὡς ἀληθῶς οἵ 

τῷ ὄντι Ῥοβίία βυπὲ ἐκ παραλλήλου. 
ΤΟΝ." Ὦ. 150. ἢ. 

κάλλιον ἐθεασάμην ἐν τῇ ἀληθείᾳ ὡς 
ἀληθῶς ἐπιδεικνύμενον, αυθπμ ἸΙΟΟαΠι 
σοιηρατανιὶ Ηρὶπαάοτῖ, Αἰαᾳὰθ δβοάβδιῃ 
ποᾶο ἰηΐτα Ρ. 09. Β. τὸ δ᾽ ἀληθὲς τῷ 
ὄντι ἢ κάθαρσίς τι. (Ἕὐατη ΡῬτΟΧΙ ΠΗ Ϊ5 
οοπῇ, ΤἸτητοιι5. ρ. 42. εἰ 86. ΟἼσθτο ἀθ 

ΕΓ. 1.15; 

τοῦτον --- ἐγὼ 
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δὲ χρήματα ἀναγκαζόμεθα κτᾶσθαι διὰ τὸ σώμω, δου- 
͵ὔ “ Ζ ἥδ “ ὦ ΄ ᾽ 7 

'λευοντες τή τούτου θεραπείῳ καὶ εἶ τούτου ἀσχολιῶν 
Ε  ἤ ἥ ᾿" 7] -»Ὕ Ν δ᾽ 

ἄγομεν φιλοσοφίας πέρι διὰ πάντα ταῦτα. τὸ δ᾽ ἔσχατον 
ἤ “ ἈΝ Ἁ ἕ -“᾿ 

πάντων, ὅτι, ἐάν τις ἡμῖν καὶ σχολὴ γένητωι ἀπ᾿ αὐτοῦ 
Ν εἿ »“, 3 "η΄ ἣ" 

καὶ τραπώμεθα πρὸς τὸ σκοπεῖν τι, ἐν ταῖς ζητήσεσιν αὖ 
"»“ω, "»σἷ ᾽ Ψ, Ν Ἀ 

πανταχοῦ παραπῖπτον θόρυβον παρέχει καὶ ταραχὴν καὶ 
μ ͵͵ “ ΑῚ 7 ε ᾽ 3 "“ "“᾿ 3 4 

ἐκπλήττει, ὥστε μὴ δύνωσθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ καθορᾶν τἀληθές. 
2 -Ὡ 7 -“ 7, Ω 7 7 

ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμῖν δέδεικται, ὁτι, εἰ μέλλομιέν πότε 
»"»"Ἥ 7] ' "»-- »"» ““σ 

κωθαρῶς τι εἴσεσθαι, ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ 
-»“ 7 ᾽7ὔ Ε- 

ψυχῇ θεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα" καὶ τότε, ὡς ξοίκεν, 
- γῃἹ Ψ κὰκ ἢ ᾽ 3 

ἡμῖν ἔσται οὗ ἐπιθυμοῦμεν τε καί φαμεν ἐρασταὶ εἰναι, 
ς 7 7 

φρονήσεως, ἐπειδὰν τελευτήσωμεν, ὡς ὁ λόγος σημαίνει, 
-“» ΝΥ 7] ᾽ -͵ὔ Ν »“" 7 Ἂ, 

ζῶσι δὲ οὐ. εἰ γὰρ μὴ οἷόν τε μετὰ τοῦ σώματος μηδὲν 
-“ -“» - Ε “Ἃ ᾽ “ΨΥ ͵7 

καθαρῶς γνῶναι, δυοῖν θάτερον, ἢ οὐδωμοῦ ἔστι κτήσασθαι 
Ἂν, "7 «“ὶ ἂ τ 7ὔ Χ ΟΝ Ὶ ᾽ 4 

σὸ εἰδένωι, ἢ τελευτήσασι" τότε γὰρ αὐτὴ καθ᾿ αὑτὴν 
" Ε Χ Ἂ Ὁ 7 7 ΕἸ ΕΣ ν» 

ἐσται ἡ ψυχὴ χωρὶς τοῦ σώματος, πρότερον δ᾽ οὐ. καὶ ἐν 
“ Δ "» 7 7 7 -“ 

ᾧ ἂν ζῶμεν, οὕτως, ὡς ἔοικεν, ἐγγυτάτω ἐσόμεθα τοῦ 

διὰ πάντα ταῦτα] ϑϊ᾽΄6ὁ οοἀά. ρΡ]ΘΥΙ 6 Ομ μ 68 ὑτὸ νὰ]ρ, διὰ ταῦτα πάντα. Ῥαυο 
δηίθ ἡμῖν ροβί οἱ πόλεμοι ν]ρὸ ἀδοσαΐ. 

ν». ἀσχολίαν ἄγομεν φ. π.} "ιν. 6. ἐπηι- 
ρον, π6 ΡοΉΥ6 δέν ἑμηι ἐπ μ]υλ ο50- 

»ίνϊα μοϑϑίηιι8, ἰῃϊουρτθία ΕἸΒΟΙΘτΟ--- 

άθπι νἱνῦ ἀοοίιβ Ῥ6π6 οὈϑοτνανιῖ παρα- 

πίπτειν αἰοὶ 6Θἃ, απ ἐπέογυθηϊιηξ οαϑδιι 

εἰ γογἐμϊέο, ἀἴηπαο αἄθοὸ ἐδηὴροῦ αἰΐοηο. 
ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμῖν δέδεικται] 1ι, 6. 

εαρίοναξιηι 658ὲ. Νίοτυβ 1παΐο. δὰ 150- 
Ογαιθ ῬΆΠΟΡΥΥ. 5. ν. “δέδεικται, ἱπηυϊέ, 

ἐπτεληρὶλ8. οὲ τιϑὲι ἀξηιο ἐν αἰλεηι οαὲ, ςοῊ- 
βίαι. ἩἘλθοίρ. νἱά. Ηοϊηάοτγῇ, οἱ Υγγι- 
ΤΘΏθΔοΝΝ. δά ᾿, 1. Τίδαιθ. ποὴ ΟραΒβ οβὲ 
οὐπὶ ΠΘαβαῖο σοιτίρουο δέδοκται. 

Ε. οὗ ἐπιθυμοῦμεν,---φρονήσεως} Ὦς 
νὰ ΘΟμβίγαοίίοηΘ ν, ἃᾷ ΑΡΟΪορ, ϑοοταί. 
ς, ΧΧΧΙΣ, Τη6(, Ρ. 4]. Α. , 

τότε γὰρ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν ἣ ψ.κ. τ... 

Τιιηι οπϊηι ἀθηιμηι βθοῖιηι ἦρ86 τἶτοί απὶ- 

Ἠϊιι8,) ϑοογοίιι8 ἃ ΦΟΡΡΟΥΕ, πὸ πηφιαης 
πέρα ; αἰχις ἀμηι υἰοοόηιι8, ἰΐα ἀδηλανι 
φιιαηι ὑγοαῖηιε αὐ τεέράπι βοϊεμζαηι αὐ- 
ἐεάθηιι5, 8ὶ, φμαηι ὰ πιασίηιε ἢενὶ ρο5- 
δὶξ, π08 α ΔΟΥΡΟΥῚΒ8 σοηδιοξιαϊης δὲ ςοηι- 

γιμηΐοπο, πϊδὲ δὲ δαπιηια 678 πδορββίξαβ 

ἐποϊαογῖέ, αὐδίγαὶιαναῖιδ; ςατδαπιιβῳιε, 6 
υἱξίοδα σΟΥ̓ΡΟΥ 5 παξεγα τη ϊπονιμν, βρα 
Ῥοξὶιι8 "08 αὖ δα ῬγῸ8 {ἰϊἰθαξοδημο κοὺ- 
το 5, ἀοπθς πῸ5 «ἰδιι5 ἴρ8 ἐαϑοϊτονξ. 
[6 σνοῖθοὸ ἀναπιμπλάναι μοϊϊιεπαϊ, ἴπ- 
φιϊπαπαὶ, εἰσὶ ποδίίοπο ροβὶίο ν. ΒυΒὴ- 
κρῃ, δὲ Τῖπι, ΟἿοβ5, Ρ. 80. 
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ἰδέ ἷΦ.Ὰ᾿ Ω “λ ὃς ε λῶ “Ὸ 7 

εἰδέναι, ἐὰν ὁτ’ μάλιστα μηδὲν ομιλώμεν τῷ σώματι 
Χ »" Ὡ“ Ἁ "»“- 7 Χ 

μηδὲ κοινωνῶμνεν, ὁ τι μὴ πᾶσα ἀνἀγκῆ, μηδὲ ἀναπιμπλώ- 
“Ὁ [4 3 ᾽ Ε -“ 

μεθα τῆς τούτου φύσεως, ἀλλὰ καθαωρεύωμνεν ἀπ᾿ αὑτοῦ, 
Ὁ “ ε Ν ΔΝ 3 ΄ ς “ Ἄ, “ Ν Ν 

ἕως ἂν ὁ θεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃ ἡμᾶς. καὶ οὕτω μὲν καθαροὶ 
»Ὕ »“Ἢ ο ͵7ὔ ς Ἄ, ᾽ ᾿ 

ἀπαλλαττόμενοι τῆς τοῦ σώμῶτος ἀφροσύνης, ὡς τὸ εἰκός, 
7 ᾽ “ μῚ 

μετὰ τοιούτων τε ἐσόμεθα καὶ γνωσόμεθα δι’ ἡμῶν αὐ- 
»"» "-ν Ν 4 7 τ ἰδ ᾽ 2 Ν᾽; 7 ΕῚ 7 ᾿ ἢ 

τῶν πᾶν τὸ εἰλικρινές" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἴσως τἀληθές. μὴ 
“, »“"» ᾿ ᾽ Χ ἰκὺ 

καθαρῷ γὰρ καθαροῦ ἐφάπτεσθαι μὴ οὐ θεμιτὸν ἤ. 
“ “ “5: ᾽ τ Η ΡΥ. “Γοιαῦτα Δἰβοῶι, ὠ ὑδαριῥμαι, ἀμείροοιδον εἶναί πρὸς ἀλ- 

λήλους λέγειν σε καὶ δοξάζειν πάντας τοὺς ὀρθῶς φιλο- 

μαθεῖς. ἢ οὐ δοκεῖ σοι οὕτως; Παντός γε μᾶλλον, ὡ 

Σώκρατες. 

ὅκ». ΧΙ]. Οὐκοῦν, ἔφη ᾿ Σωκράτης, εἰ ταῦτ᾽ ὠληθῇῃ, 
“ « »“᾿“ Ἁ 3 ᾿ 

ω εταιρε, πολλή ελπσις 
᾽ ͵ “' 

οαφικομρνένῳ οἱ 
Ε] εὖ δ“ 

εγὼ πορευο- 
- -ε “ ᾽ ᾽ ΄ - “ 

ναι, εκει ἐκᾶνως, εἰπερ που ἄλλοθι, κτήσασθαι τοῦτο, οὐ 

Παντός γε μᾶλλον] ῬεΙρθίδια Κίορμᾶπυβ πάντως γε μᾶλλον. 

Ῥ᾿ 607. μετὰ τοιούτων] Τη(6]]. καθα- 
ρῶν. --- Ἄετθα τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἴσως τὸ 

ἀληθές ϑειμιυςΖιιιβ ᾿πητηθεϊο ἴῃ ρ]οββ6- 
Πδ 118 Ββριοἴοποὶ σοσᾶνἱΐ, Οἰθη5085 

ΒΔ ΧΙΠῚΘ ἰδίο ἴσως. Δ ΘΙΆΠΙ ΘηΪπὶ νΘΓῸ 

βοῖθσβ ᾶτμιο σοσθτα ἃ βου ρίοτ! 5 Α(1ς 15 

πγθαηῖζαι5 δὲ τποάοβίϊ σδιβα. δἰϊαᾶιῃ 1Π 

16 οετῖα οἱ ὄὀχρίογαϊα ΒΌΤΡΑΥΙ ἀοοαθτγαῃί 
Τόσα δά Χορ. Ἐρ65. Ρ. 188. 
Θοιοοίοσ, δὰ Γόοηρυπι Ρ. 857. Αϑῆυβ δὰ 

Τρ. Ρ. 78. Δ}1], 
Β. μὴ καθαρῷ γὰρ---Ἴ ῬΙαΐδτον, ἀθ 

Ιβἰάβ δὲ Οβίτίας ρ. 352. ν. καθαροῦ γάρ, 
ἢ φησιν ὃ Πλάτων, οὐ θεμιτὸν ἅπτεσθαι 

μὴ καθαρῷ. ὥγπθβιιβ Π)1οηθ Ρ. ὅθ. Α. 
τῷ μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ ἐφάπτεσθαι 

μὴ οὐ θεμιτὸν ἧ. Πλάτωνος ἀπεδεξά- 
μεθα. ἨἩϊθγοοὶθβ Οοιηχαθηΐ, ἱπ Αὐτ. 

(αγπ). Ὁ. θ, μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ 
ἐφάπτεσθαι μὴ οὐ θεμιτὸν ἧ. ῬΙυτᾶ 
ἀθαῖε δα ἢ. 1. ΥΥ̓νΕΘΩθΔΟΠἷα5. 566 πὶ 

ΕΧ 115 βᾶῖ18 ραίεσθ διθιίγαιπῦ, ηὐϊά 
βΒίατ θη ἀυτη 5:1 ἀς Ἰδοίίοπθ ΄αυτγαπάδη, 

ΠΡτογυη, μὴ καθαρὸν γάρ. (οηΐ. Θἴδιη 

ΔΡοῖορ. ϑοοταῦ, Ρ. 30. ο. 

ΟκρΡ. ΧΙ, πολλὴ ἐλπὶς ἀφ.-- κτή- 
σασθαι] Να 4015 αΐϊατιιπ ἰοταρι5, κτή- 

σεσθαι, τοΟροπεηάθπτη βυβρίοθίαγ, ΒΘ ρ6- 
ΠΌΠΊΘΙΟ ρουβύ σϑῦρὰ βρεγαπαϊὶ, μιίαπαΐϊ, 

εϊοοηαὲ, βἴταρ]θχ δουϑίιβ ᾿πίθγίαγ, δ] 
τ6 5 ἰρϑᾶ εἴ Ρϑὺ 8868 βροσίαϊα 1ηαϊοδίαγ, 

ΘΧΟΪαΒὰ ρευρθίυϊαι!β, θυθηΐαβ, ΔΙ ]γα πὰ 
τι οπατη Ὡοίΐοηθ. Τίαψθ ζαΐοτι ἔθπα- 
ΡῬΟΠ5 βιρῃϊῆοαίο πὸπ ἱπϑϑὲ ἴπ Ἰῃἢη1νο 
Ρεμάρηίθ, 564 ἴῃ νϑεθο, ἅἀπάθ σοπβίσυο- 

[0 βαβρεηξὰ δϑί, Θαυς αὐὰπὶ 1ίὰ 5]ηΐ, 

π. ἐλπὶ-ς--- κτήσεσθαι 5'σπιῆοαῖ; 5ρέγα- 
Ἠϊι8 ἔογέ, πὲ οἰΐηι ἀδϑρῳμαηιιν, αὰ0 

ἱπἀϊοαίαν 76. ζαΐαγο [οΙΉ ΡΟΥΘ 6586 ἀὰ- 
Ταϊαταση οἵ τη 5ΏΓΔΙΩ : 1ΠΠπ4 νϑτο, ἐλ- 

πὶς ἀφ.---κτήσασθαι 681: δρογαηιις αϑ8- 

δρηιιῖ, 85. δροναηῖιδ αἰἰορἐϊονεηε {{{{π|5 νεὶ, 
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“ 1 Δλλ 'Α ιΝ 2 “» 66 7 

ἐνεκῶὼ ἡ πολλὴ πραγματεία ἡμῖν ἐν τῷ παρελθόντι βίῳ 
΄ " "ὔ . ι ᾽ Ν ΄ 

γέγονεν, ὥστε ἥ γε ἀποδημία ἡ νῦν ἐμοὶ προστεταγμένη 
ιἅ " “νἭ Ἵ ἀξ ᾿ Ν 7 5" ͵ὔ εἰ ς »"»“,΄ 

μετὰ ἀγαθῆς ἐλπίδος γίγνεται καὶ ἄλλῳ ἀνδρί, ὃς ἡγεῖς- 
2 ε 7 ᾿ ΄ “ 7 

ταί ὀΐ παρεσκευάσθαι τὴν διάνοιαν ὥσπερ κεκωθαρμνένην. 
5 ἡ Ν 5 Ξ 

Πάνυ μεν οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας. " Κάθαρσις δὲ εἰναι ἄρω 
Ε -“" ζΖ Ζ “ 7 ᾿ - ΤΑ͂Ι, 7 Ν 

ου τοῦτο ξυμβαίνει οπερ πάλι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, τὸ 
7, “ ΄, ἄς ἢ “ 7, δ Ν Ν 

χωρίζειν ΟΤΙ μαλιστὰα απὸ του σωμῶτος Τήν ψυχῆν και 

5 ͵7ὔ 3 Ν ᾽ ς Ἶ 7 5 “Ὁ ψ΄. 

εθίσωαι αὐτὴν καθ᾿ αὑτὴν πανταχόθεν ἐκ τοῦ σώμνοτος 
᾿, ἕ Ν 2 ᾿ Χ ᾽ “ Ἀ Χ 

συναγείρεσθω! τε καὶ ἀθροίζεσθαι, καὶ οἰκεῖν κατὼ τὸ 
᾿ ΡΟ: - ω ἔ ἈΝ -,Ἕ ΓΝ ͵ὔ 

δυνατὸν κῶας ἐν Τω γυν πῶροντι καί ἐν Τω φαείτο ῥονήν 

᾽ ἢ 3 Ζ [2 2 “» Ε] »“" 7 ἶ 

καθ ούυτῆην, εκλυορνενῆν ωσπερ 72 δεσμῶν ε΄ Τοῦ σωῤνοτορ 1. 

ΟΑν. ΧΙ]. ὥσπερ ἐκ δεσμῶν ἐκ τοῦ σώματος] ΒοάἉ]. ΤΡ. 8111 ὥσπερ δεσμῶν. 
Τῃ Ψαιῖο. ἐξ ἀμί τοῦ σώματος Θ΄ᾶΒ.). 5848 ν]46 δηποί. 

ἴῖὰ αὐ ἀββθαυθηαϊ οἱ δαϊριβοθπαϊ ποίϊο 
ΡΘΙ 56 5014 ἰδηθαίυσ, βϑργθρϑαία οηηὶ 

ΤΆ ΙΟὨ1Β οἵ σο πα 018 οορ!(ἀτίοπθ. ὕπᾶ6 
ἢ, αὐ δοιϊδίιι5. ΒΕ 06 ΓΕῚ οἷΐο {τᾶ ΒΘ  Π[15 
βιρὩϊΠοδίϊοποτα μᾶῦθγα νἹἀθαίυσ. ν. Ηοτ- 
τη. δὰ ϑόρῇοςὶ. Δ)ὰς. ν. 1006]. 
Μοχ: ἐλπίς ἐστιν οὗ διὰ βίου ἤρων 
τυχεῖν. Ἰβοογταῖ, Ῥᾶπορυτ, 39. ἐλπίς 
ἐστιν ἕτερον ἀποστῆναι. Ῥαπαίμοη. 39. 
τὴν ᾿Ασίαν ἅπασαν ἤλπισαν κατασχεῖν. 

ΧΘΡΟΡΕ. Οὐτορ. 1. ὅ, 9. ἐλπίζοντες τῷ 
λέγειν εὖ πείθοντες πολλοὺς ἀνθρώπους 
πολλὰ καὶ μεγάλα ἀγαθὰ διαπράξασθαι. 

αὐ ποὴ ἀθροραΐ διαπράξεσθαι 5110]. 
ϑ'οα βαζϊ5 θχειμηρίοσαηι οο] δσθταπί Ηρίη- 
ἀοιῖ, αἂ ἢ. 1, οἱ δὰ Ῥχοίδρου, ᾧ 19. 
ΒΟΒίθγαθ δὰ ΤΠθοονῦῖ, χχνιι. 60. οἵ 
Τοθεοκίαβ δὰ ῬὮγυ πον. Ρ. 749. 5η6. 

σα. καὶ ἄλλῳ ἀνδρί] ΟΡρροπαυπίιγ ἢϑο 
ν θὰ Ῥτοποιηῖηὶ ἐμοί ἴῃ 115, α118 ῬΓΟΧΙΠῚΘ 

γῬιθοθάυηΐ, ἡ νῦν ἐμοὶ προστεταγμένη. 
Ῥτοΐδεβυβ δυΐθτη δὶ ΒΌρτγα ϑοογαῖθϑ 58 

ΒΡΘΙΆΓΘ εἶναί τι τοῖς τετελευτηκόσι καὶ 
--πολὺ ἄμεινον τοῖς ἀγαθοῖς ἢ τοῖς κα- 

κοῖς. 

οἱ παρεσκευάσθαι τὴν διάνοιαν ὥσπερ 
κεκαθ. 7 δἐδὲ ηιεμέθηι 6886 χιαβὲ ρμ}- 
βαίανι, Νὰπι ῬΘΥΡοτᾶπ) ὙΥ γερο ΌΔ 0. 

ἰηἰουρτθίαίϊυυ : φεὶ ρμίαξ 8ἰδὲ πιδηΐθης 
Ργωραγαΐαηι 6886 χιεΐρμθ ριιγϑαίαμι. Νι- 
τα τη παρεσκευάσθαι ρτορτῖα δβὲ αἰϊοπῖ 
οοληραγαΐιιηι, αοῃτιϊδέξμηι 6886, Ὦ.6. αἰϊσιὶ 
6886. 

κάθαρσις δὲ εἶναι---ξυμβαίνει] ϑο]εῖ 
ϑιι] οἴη νεσθὸ συμβαίνει Ῥτοοπι βθαπι 
ῬΙθσυπιαιιθ οΟ]]οσασὶ ἴπ οαβδὰ ΔΌ5ο] πο. 
ῬΆΒ1160. Ρ. δδ. Α. πολλή τι --- ἀλογία 
ξυμβαίνει γίγνεσθαι, ἐάν τις τὴν ἡδονὴν 

ὡς ἀγαθὸν ἡμῖν τιθῆται, Όϊ 5: ΟΡ ΔΠ 8 

ΟΟΥΤΙΡῚ νο]θθαΐ πολλήν τινα---ἀλογίαν. 
Ῥδτιηθηϊα. ὃ 16. δα, Ηεἰπαοχῇ, ἑκάστη 
τῶν παρ᾽ ἡμῖν ὄντων ἑκάστου ἂν ἐπι- 
στήμη συμβαίνει εἶναι. 6 ἌΘΡυΡ)]. ιν, 
Ρ- 438. Ε. ἐπιστήμη---συνέβη καὶ αὐτὴ 

γενέσθαι. ϑεά 1άδπι 1Ππἀὰ σουθο Ροβί- 
Ροβίζαμη ἴῃ οᾶϑα δοουβδίϊινο (ΟἸ]οσδίαΓ. 
Ῥμϑάοῃ, Ρ. 74. Α. ἄρ᾽ οὖν συμβαίνει τὴν 

ἀνάμνησιν εἶναι μὲν ἀφ᾽ ὁμοίων, εἶναι δὲ 

καὶ ἀπ᾿ ἀνομοίων ; ῬτοίδροΥ. Ρ. 338. 6. 
συμβαίνει μέντοι ἴσως καὶ ἐμὲ τὸν ἐρω- 
τῶντα καὶ τὸν ἀποκρινόμενον ἐξετά- 
ἕεσθαι. 

Ρ. ὥσπερ ἐκ δεσμῶν ἐκ τοῦ σώματος] 
ϑοΙθμὶ Οὐοὶ ἴῃ σοι ΡΥ Ομ θῈ5, δ - 
ἀο 14, φυοσὰπι Ἀ]1] αἱ σοιηραγαΐασ, ῥυῖ- 
πισταὶ ἰοσιπι οσοσαρδαΐ, τοὶ σοι ρᾶταῖο 
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7 Ν “ 1 " » Φ{ ὠ ᾽ 7 
Πάνυ μὲν οὖν, ἐεφη. (θύκουν τοῦτὸ γε θάνατος ὀνομά- 

ν᾽ Ὗ Ὶ “ ᾽ Χ 7ὔ 

ζεται, λυσις και χωρισίνος Ψυχῆς ἄπο σωμῶτος ; 1Πω»- 
Ψ δΡ ͵ 7 4... Ὁ 7 7, ᾿. χα “ 

ταπῶσιε γ᾽, ἤ ὃ ος. Λύειν δέ γε αυτῆν, ὡς φαμεν, σρο- 
ἐν πῸΝ ΄ Χ 7 ς “" Ἅ “ 

θυμούνται ἄεί μαλιστο καὶ μόνοι οἱ Φιλοσοῷουντες ὀρθως, 
ἃ Ἀ 7] 5» ᾿, Ἂ»“"» 7 ᾽ »-“ν 7 7 

καὶ τὸ μελετήμο αὐτὸ τοῦτο ἐστι τῶν Φιλοσοῷων, λυσις 
᾿ “ Ε Χ 7 ἍἋ “ 7ὕ 

καὶ γωρισῴνος ψυχῆς ἀπὸ σωμῶτος, ἤ οὐ; Φανεται. 
͵ “ ᾽ Ε ““ γ -“ “Ἃ ἐγ Ε 

Οὐκχουν ὅπερ ἐν ἄργή ἐλέγον, γελοιον ὧν εἰῆ ἄνδρα πορα- 
ἂ ΤΙ ε Ν 5 »᾿" βί Ω 4 7 ΕΣ »ν 

σκευάξζον εὔυτον ἐν τῷ [ϑίῳ οτι ἐγγυτάτω οντῶ τοῦυ 
7 [2 “ ᾽ ᾽ 6 3 “ ᾽7ὔ Ε] 

τεθνάναι οὕτω ζῆν, κασπειθ᾽, ἥκοντος αὐτῷ τούτου, ἄγον- 
-“ὕ΄- 3 "-“ “ »9 7 -ῳἌΨΨΜ{ 7 Ι οχ 

ακτεῖν ; οὐ γελοῖον; [Πὡς δ᾽ οὐ; “Τῷ ὀντι ρο, ἐφή, ὦ 

Σιμμία, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνήσκειν μνελετῶσι, 
Ν Χ 7ὔ “ ᾽ 3 " Ε ἢ 7 ᾽ " 

καὶ τὸ τεθνάναι ἥκιστ αὑτοῖς ἀνθρώπων φοβερόν. εκ. τῶνδε 
Ἁ ἊΨ 3 Ν᾿ 2 .᾿ "“᾿ »οω- 7 

ε σκοπεί. εἰ γᾶρ διαβέβληνται μὲν παντῶχή τῷ σω- 
3 Ν ἮΝ Ε δὰ δ 5 ων ον Χ 7) 

μῶτι, αὐτὴν δὲ καθ᾽ αὑτὴν ἐπιθυμοῦσι τὴν ψυχὴν ἔγειν, 
7ὔ Ἀ 7 ΕῚ »““᾿ ᾿ Ε »“ο. Ε] 

τούτου δὲ γιγνομένου, εἰ φοβοῖντο καὶ ἀγανακτοῖεν, οὐ 

ἀπὸ σώματος] ΨΥ. ἀπὺ τοῦ σώματος. 564 [ἴίὰ οἰΐατπη τῆς ψυχῆς ἀϊοοπάστῃ ἔαϊ. 
Υ. ἃπποί. δὰ Ρ. 88. ο. 

εἰ φοβοῖντο] Ν'΄. ἀδεταΐ εἰ, ααοᾶ τοάαχιπια8 6 ΒΟ]. Ταῦ. Λ΄ 6η. ΕἸΟΥΥ. 8118. 

ποη ῬΓΦΙΩ ἴθ γθ ρταροβι (οπ θη), 56 θᾶπὶ 
Ἰίὰ τϑίϊοοτθ, αἵ εχ δηἰθοθάοπιῖθαϑ 1η16]- 

Πρϑηάὰδ 511. [)ὲ αὰᾶ τῷ νἱθ χὰ: οΟὉ- 
Βευνανὶ δὰ ἘΠ ΡΒ ΤΟ Θτη ρΡ. 9. 54. ξϑὰ 

ἴος ἴοοο Ῥειβριου 18 οαυδᾶ ἃπίθ τοῦ 
σώματος τϑροίϊία 6ϑῇ ρυφροβιίο, αἱ ᾿ηἴτα 
Ρ- 82. Ε. ἀναγκαζόμεθα ὥσπερ δὶ εἰρ- 
μοῦ διὰ τούτου σκοπεῖσθαι τὰ ὄντα. 
1014. Ρ.11δ. Β. ὥσπερ κατ᾽ ἴχνη κατὰ 
τὰ νῦν εἰρημένα. ῬΠαάγ. Ρ. 250. ν. 
ὥσπερ δὲ ἐν κατόπτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἕἑαυ- 
τὸν ὁρῶν λέληθε. 1)6 ἈΘΡΟΡΙ. Ρ. δὅ8. Α. 
πταίσαντα ὥσπερ πρὸς ἕρματι πρὸς τῇ 
πόλει. Μία] ἰρίίυν αἰϊψαοέ οοἀά. ρυ]ὰ8 
ἐκ Ὦ. 1. οτηϊτίαηί, 

ὅτι ἐγγυτάτω ὄντα τοῦ τεθνάναι οὕτω 
ζῆν] "ι. 6. φιεὲ 86 ἐΐα οογηιρονῖξ ὁὲ ἰὸς 
βέμαεέ, τὲ υἱξαηλ ἀρ'αξ πον ἐΐ φιαην ργοαῖ- 
πιαηῖ. ἴ)6 οὕτω Ῥοϑβέ ραγ(οἰρίαμ 1Παΐο 
ν. δα ςἂρ. ν-. Ρ.6]. 6“. 

τούτου] τοῖει δά τὸ τεθνάναι. 
Ἑ. ἀγανακτεῖν ; οὐ γελοῖον }}] Νοπ 

Ῥαΐο πΘοΘββδ ΠῚ 6586, απ0α οοπΊθοϊϊ 

Ἠδυβάϊα8 ϑρθοΐη. (τι, Ρ. 17. ἢ οὐ γε- 
λοῖον ; Ῥοτροσᾶι δυΐθπ ἰπ δατ{. δητ- 
αυϊουθ8 αἰβποίο ροβί ἀγανακτεῖν 
ἀθοσδί. 

εἰ γὰρ διαβέβληνται ---Ἴ ἢ. 6. 5ὲ ἐπ- 
εηϑ1 διιπὲ σΟΥ̓ΡΟΥὶ ; δὲ οἠονμηξ οπιπῖδο 

ΘΟΥ̓}1ι8, αἱ τῆῦχ ᾧ διαβέβληντο. Ναπι 

διαβάλλεσθαί τινι νεὶ πρός τι 681 αἰϊοιὲ 
γοααὶ ἱπὶηιίοιηι, οἱ διαβάλλειν τινά τινι 

νῈ] πρός τινα αἰΐιοηι αἰϊοιιὶ ἱπὶηιϊοιιηι 
γεάάενο. ν. ΤΏ οπι. Μαρ. ρΡ. 209. Ν' ε8- 

56] 1πρ. δὰ Ηετχοάοί, νι. θ4. δά ]ῖο- 

ἄοτ. 1. 93. οἵ ἀοοςβϑιπηᾶτι Ἀπποίδ!! ΟΠ 6 Πὶ 
γε πα θΔ 1 δὰ ῬΙαίδγοιῖ ΜΙοσα!ϊα Ρ. 

299---296. Τ΄ τ. οα. 1105. 
εἰ φοβοῖντο καὶ ἀγανακτοῖεν] Ῥοϑὲ 

βᾶηο ῥτοίαβίπ πἴοὸχ ἄθπαο ᾿ῃ θυ 
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Ἐ «ἃ 3 Ζ ᾽ ᾽ ἃ. ὁ δὲ Ε "» ΓΙ “να 

πολλὴ ὧν ἀλογιῶ εἰ, εἰ μὴ ἄσμενοι ἐκεισε τοιεν, οἱ αφι- 
7 Ε ͵7ὕ 7 “ Χ 7 " “ Ε 

κομένοις ἐλπίς ἐστιν οὗ διὰ βίου ἤρων τυχεῖν" ἥρων 
λ ΄ Ὁ ἕ ΄ ΄ὕ 

δὲ φρονήσεως" ᾧ τε διαβέβληντο, τούτου ἀπηλλάχθαι 
Δ Ε] »ορ λ ,ὔ Ν ι Ν -“-Ἔ 

ξυνόντος αὐτοῖς ; ἤ ἀνθοωπίνων μὲν παιδικῶν καὶ γυναικῶν 
Ν ΓΥ4 Ε] 7ὔ Ν Ἄ; ες 7 3.17 7 

καὶ υἱέων ἀποθανόντων πολλοὶ δὴ εκόντες ἠθέλησαν εἰς 
[ Ε -» ΑΙ͂ΙῚ ἢ Ψ ὥ ““᾿ Ε] 7 “Ἢ “, 

Αἰδου ἐλθεῖν, ὑπὸ ταύτης ἀγόμενοι τῆς ἐλπίδος τῆς τοῦ 
᾽ν , ,. Ἄδ Ν 9 ΄ ν 7 ΄ὕ 
οψεσθαί τε ἐκεῖ ὧν ἐπεθύμουν καὶ ξυνέσεσθαι: φρονήσεως 

Ν " -ψὙΓ ᾽ “" Ἀ Ν 7 υ Ἢ 3 Ἁ ΄ὔ 

ε ἀρὰ τις τῷ ὀντι ἐρῶν, καὶ λαβὼν σφόδρα τὴν αὐτὴν τωύ- 
3 ,. ““Υ 5 7 ᾽ “ ᾿] ΄' ’ὔ 

την ἐλπίδω, μηδαμοῦ ἄλλοθι ἐντεύξεσθαι αὐτῇ ἀξίως λόγου 
πιο . αἱ δῚ Ἴ 7, 3 ΄ Ν ᾽ ΓΙᾺ 
ἡ εν᾿Αἰδου, ἀγανακτήσει τε ἀποθνήσκων καὶ οὐκ ἄσμενος 
“ΠΡ δι "ὔ 7 Ζ ϑ..᾿ -,ΜΨΜ Ἂ 5: δ “ὦ -Ὁ 

εἰσιν αὐτόσε; οἰεσθαί γε γρή, ἐὼν τῷ ὃντί γ ἤ, ὦ εταῖρε, 

ᾧ τε διαβέβληντο] ΥΙ. διεβέβληντο, απο εχ αἱϊφαοί οοἀᾷ, τηυϊανίτηιβ. 6 
ΔΌΡΤΩΘΗ ΤΙ ΟΥ̓ 551 056 ποίᾶ βι1π| ΟἹΩΗΪᾶ. 

ὄψεσθαί τε ἐκεῖ] Ν΄. ὄψεσθαί τι ἐκεῖ, φυοά ἴὈΤΓΙ ποπ ροίαϑε ρσορέοσ ᾿ρβᾶτῃ 56ῃ- 

τοπίϊδιῃ. 

τῷ ὄντι γ᾽ ἢ] Κ΄. ἐὰν τῷ ὄντι ἧ. 864 γ᾽ Ἔχ! θοηῦ 107 ορεπη. 

ώο, εἰ μὴ ἄσμενοι κ. τ. Δ., ἀδ ηυὰ 1ο- 
αυΘμαὶ ἔογτπια ν. δά Αροΐορ. ϑοογαί. 
Ρ. 20. ο. εὖ Μαί. ἃ 080. Ατἱβίορ!. 
Ἐ  οἸ6βῖαζ. ν. 219. ἣ δ᾽ ᾿Αθηναίων πόλις, 

εἰ τοῦτο χρηστῶς εἶχεν, οὐκ ἂν ἐσώ- 

ζετο, εἰ μή τι καινὸν ἄλλο περιειργάζετο. 
ΟἸἴοθτο ἀρ Ν. Ὁ. :. 10. 8ὲ αἱΐ ροϑϑιιηξ 

6886 81η6 86Ή8ιι οἑ Ὠιοηρ, σι" αἀφιι α(- 
ἡμηχὶξ, δὶ ρβα Ἠιθη 8 οοηβϑέαγε μοίοβὲ τα- 

(Πα. Θ0᾽}Ογ 67 ὉὉΙ να. Ηδϊηδοτί.---Τπ 
Ῥτγοχῖπιῖβ μροβί ἐλπίς ἐστιν ρυΐπιο δου βία 
τυχεῖν Ἰηξογίαγ, ἀεῖπάα ἀπηλλάχθαι, ᾿).6. 
4886 ἰϊδεγωγι : τὰ ααοά ἤετὶ τθοΐθ μοί, 
ηυδηδοητίάρη) Ρροϑί νϑῦρὰ ρεξαπαὲ οἱ 

ϑρεοέαπαὶ οἴλΆτη βιταρ]οΧ ᾿η ἢ πΙν 5 ἴθιη- 
ῬΟΥῚ8 βγβθητβ Ροηΐταγ. ΒΟρΡΒἰβί. Ρ. 250. 

Ε. νῦν ἐλπὶς ἤδη, καθάπερ ἂν αὐτῶν 

θἄτερον εἴτε ἀμυδρότερον εἴτε σαφέστε- 
ρον ἀναφαίνηται, καὶ θἄτερον οὕτως ἄνα- 
φαίνεσθαι, αἱ Ἡεϊηάοτί. ἰπν]εῖ8 ΠΠΡΥῚ8 
οαληΐϊθαβ ἀναφανεῖσθαι σοττοχῖῖ. ΙΒοογδΐ, 
ααὦ (δ! ]. οὯΡ. 1ὅ. οἶμαι δὲ αὐτὸν ὀδύ- 
ρεσθαι καὶ λέγειν. λδοῦν]}]. Αμάϊῃ, ν. 
1058. ἀλλ᾽ ἐπεί δοκεῖς τάδ᾽ ἔρδειν. ΝῚ- 

ΠΟΪΓαΤ δοιϊϑίιᾳ5 τοὶ ῬΕΙ͂ 56 σοῃβιἀθγαία: 

αἰ οἷΐο {τα πεθαηῖ, ὈΥΈΘΒ6Π5 ἀυτδηίὶ δά- 
Βιθδίυτ,. 

Ρ. 608. ἢ ἀνθρωπίνων μὲν παιδικῶν ----Ἴ 
ΟὐἸημπηθιποζδηΐυσ ἀνθρώπινα παιδικά ἰΐα, 
αὐ ἀοὶπάθ 115 ορροπαῃμίαῦ ἣ φρόνησις 
καὶ ἣ φιλοσοφία, αιδδὶ θεῖα παιδικά. 
Νδη) παιδικά ἱπίογάυπι ἀἰοὶ 46 σοι 
αγὶβ οὲ απιαξὶβ συ αβοσ πη ΚΘ ΠΟΣΙδ, 

δἀθοαὰθ ἐδ μἐμϊὶοβορηῖα, ἀοουϊε Μαῖκ- 

Ἰαπά. δὰ Μαχίτα. Τ υγ. 1)155. χχχνυ.ϑ . 
Ορίίπις Ηδιπάογῇ. σουυραταὶ Οὐογρ. Ρ.- 
482. α. ἀλλὰ τὴν φιλοσοφίαν, τὰ ἐμὰ 
παιδικά, παῦσον ταῦτα λέγουσαν. 

φρονήσεως δὲ ἄρα τις ---Ἴ 1)6 νοοῖθυ8 
δὲ ἄρα νἱάθΘ δὰ Αρο]ορ. ϑοοτγαΐξ, 6. ΧΧΊΙ, 
Ρ- 34. ο. 

τὴν αὐτὴν ταύτην ἐλπίδα] νἱάο)]ϊοοί, 

αῦδπι ονϑτυπί 1111, (αἱ πχογία!β ἉΠΏΪΟΪΒ, 

1115, ὑχοῦῖθὰθ πῃ Οτοιπὶ ἀθβοθπάθσο 
γοϊαθτυηΐ. 

Β. οἴεσθαί γε χρή) Τ)ε Βαο ἴοππϊδ 
ἀϊείαηι οϑὶ δὰ Οπίοῃ. Ἢ. χν. ἢ. ὅ8. ὁ. 
Τοῖπάθ αυοὰ Ηοϊπάοχῖ, ἴῃ Πἰτίν απ δό- 

. μὰ νδι. δυο. »υμευὐνν. ν μ ΝΝΝνονυνννν. ... 
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φιλόσοφος: σφόδρω γὰρ αὐτῷ ταῦτα δύξει, μηδαμοῦ 

ἄλλοθ, καθαρῶς ἐντεύξεσθαι φρονήσει ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖ. εἰ δὲ 
“» “ 1} “ . 42 ᾽ ᾽ Ν, εὖ 3 Α 

τουτο οὕτως ἐγει, ὁπὲρ ἄρτι ἐλέγον, ου πολλὴ ὧν ἀλογιῶ 

εἰη, εἰ φοβοῖτο τὸν θάνατον ὃ τοιοῦτος ; 

Οκλρ. ΧΙΠ1. Πολλὴ μέντοι νὴ Δία, ἢ ὃ 
ς 7 ͵7 ᾽ -» ᾿ ὃ 7ὔ 

ουν κῶνον σοι τεκρνήριον, εῷη, τουτὸ ὧν ρος, 

Οὔκ- 
«' “Ἃ χὰ 

ον ὧν εθῆς 

Ὁ“ 

ος. 

2 -Ὁ β 3 “ “ ᾽ 45. Ὁ Ὁ 

ἀγανακτοῦντα μέλλοντα ἀποθανεῖσθαι, ὁτε οὐκ ἂρ ἤν 
͵ Δ 7 ς δ ΟΝ 42 

Φιλόσοφος, ἀλλὰ τις Φιλοσώωματος ; ὁ αὑτὸς δὲ ποὺ 
-" 7ὕ δ Ν "Δ Ν 7 

ουτὸς τυγχῶᾶνει ων καὶ Φιλογρημῶτος καὶ Φιλοτιρος, 

ταῦτα δόξει] ϑίθρμαπ, δόξειν. 

ξειν, ἃ ῬΠ ΣΙ 15 [1 115 Βυρροάϊταίυπη, ᾿ΐα 
τυθίαγ, αὖ Θὰπὶ ἀἰοδς ῬΘΠαΘΓΘ ἃ ργοΟ. 

οἴεσθαΐ γε χρῇ, τιορΊ]οχῖββα νϊἀθίαγ ἰδία α 
γάρ, αυοά ᾿ᾶπο ΓΑ] ΟΠ οτα ποη Δα μη {ἰ{. 

Οκρ, Χ1ΠΠ. οὔκουν ἱκανόν σόι τ.--- 
τοῦτο ἀνδρόΞ---Ἴ Β6π6 οὈϑβετινανὶ Ηεοϊη- 
αἀοτί, τοῦτο ΘΧρ Ἰσατὶ νϑι]5 5η64. ὃν ἂν 
ἔδῃς ἂγ. ΝΙπιήίσγαμη δ(δπὶ (8 | 108 1π 
ξοοΐβ ὃς ἄν Ἰάθτῃ δϑὲ ἴοστθ, αυοα ἐάν τίς, 

ἀ6 αυὰ τὸ νἱάβ χὰ αἰχὶ δὰ ΒΓ γ ΡΏΤΟΙ. 
Ρ. 8. σ. Τίααυθ δίϊαπιν 5816 β01δὶ ρΡο- 

ἰοσγαΐ : οὕκουν ἱκανόν σοι τεκμήριον τοῦτο, 
ὅτι οὐκ ἄρ᾽ ἦν φιλόσοφος, ἐάν τινα ἴδῃς 
ἂγ. μ. ἄπ. Ῥοτγίπθπε μὰς ΡΙίθυ θᾶ, 
αυῶθ σοΠ]δρῖς Ηοιπαονῆθβ δὰ ϑορῃιβί, 

Ρ- 388., Ηδτοάοί. 1. 136. ἀνδραγαθίη δ᾽ 
αὕτη ἀποδέδεκται μετὰ τὸ μάχεσθαι εἶναι 

ἀγαθόν, ὃς ἂν πολλοὺς ἀποδέξῃ παῖδας, 
Ἀ. 6. ἐάν τις π. ἀπ. π. Χοπορὶν. Η6Ι]Θη. 
τι. ὃ, 51. ἐγὼ----“νομίξζω προστάτου ἔργον 

εἶναι οἵου δεῖ, ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους 
ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ, ᾿ι. 6. ἐάν 
τις ὁρῶν τ. φ. κ΄ τ. Δ.» αἵ ΥΥ εἰδκίιβ ἴτπ5- 

{τα ὡς ἄν οοπ]Θοου. Χοπορ. ΑΠδΡθ88,. 
τι, 0, Θ. ταῦτα οὖν φιλοπολέμου δοκεῖ 

ἀνδρὸς ἔργον εἶναι, ὅστις---αἱρεῖται πολε- 
μεῖν, 'ν. 6. εἴ τις αἷρ. π. ὙΒαογά. 11. 62. 

καταφρόνησις δὲ (ἐγγίγνεται) ὃς ἂν καὶ 

γνώμῃ πιστεύῃ τῶν ἐναντίων προέχειν. 
Ἑπηρ. Ῥμαπῖβ5. ὅ19. ἀνανδρία γὰρ τὸ 
πλέον ὅστις ἀπολέσας τοὔλασσον ἔλαβε. 

Ῥμαά. 

ΤρΠΙρ. Τί 610. τὰ τῶν φίλων αἴσχιστον 
ὕστις καταβαλὼν εἰς ξυμφορὰς αὐτὸς σέ- 

σωσται. ετδπῃι) ἃπΐθιη 6586 ΠΟΒίσ Δ ΠῚ 

ΘΧΡΙΙοδἰομθη. ἢ υ)ὰ8 ΙΟΠΌΘΠαΪ [ὈΓΠη8 

ἰ411ἃὰ ανϊπουπί: Εππρ. Ηδοιῦ. ν. 9806. 

δά. Ῥοτβ, ἐν τῷδε γὰρ κάμνουσιν αἷ πολ- 
λαὶ πόλεις, ὅταν τις ἐσθλὸς καὶ πρόθυμος 
ὧν ἀνὴρ μηδὲν φέρηται τῶν κακιόνων 
πλέον .--- Ποίπάθ ποίαθὶβ ἰϑίθα ἄρ᾽ ἦν, 

αὰο Οτεοὶ 5ἷο υἱπηΐαγ, υὐ Βρέτὰ δαΐ 

ΟΡΙ ΠΟ τη ἔτιβίτα βαβοθρίδιηῃ εἴ δ] αβᾶτῃ 

ΒΙρῃιῆοοί, [Ιΐὰ Ἰᾶτὰ ῬᾶτΘΠ8. [1 ΟΓΑΓᾺΠῚ 
Οτωοᾶπη Οανεβ. χνὶ. Υ. 418, 566. 
᾿Αντίνο᾽, ὕβριν ἔχων, κακομήχανε, καὶ 

δέ σέ φασιν ἐν δήμῳ Ἰθάκης μεθ᾽ ὁμή- 

λικας ἔμμεν ὄριστον βουλῇ καὶ μύθοισι" 

σὺ δ᾽ οὐκ ἄρα τοῖος ἔησθα. Ατδίορῃ. 
Ῥᾶδς. ν. 677. ποῖός τις οὖν εἶναι δοκεῖ τὰ 
πολεμικὰ ὃ Κλεώνυμος ; Ἴτγρ. ψυχήν γ᾽ 

ἄριστος, πλήν γ᾽ ὅτι οὐκ ἣν ἄρ᾽ οὗπέρ 
φησιν εἶναι τοῦ πατρός. ἸΡ]ά. ν. 817. 
οὐκ ἦν ἄρ᾽ οὐδ᾽ ἃ λέγουσι κατὰ τὸν ἀέρα. 
ΞΌΡΠΙΟΟ]., ῬΒΙοοΐῖ, ν. 9716. ὅδ᾽ ἣν ἄρα ὃ 
ξυλλαβών με. ὅϑ6ἃ 1ῃηρθηῖθη) ΠΕΠΊΘΓΌΙΙ 

Ἰοσοτάτη, ἴῃ ααϊθὰβ ἄρ᾽ ἦν ἴἴὰ ροδίζαμῃ 

οϑί, ἀσάτϊτα οοἸοροσαηῦ Ηδϊπαογῇ, δὰ 
Ἀ. 1. οἱ δεθιοίθιυιϑ δὰ ὅόρθοοὶ. (Βα, Οο]. 

ν. 1697. δα Αρο]]οη. ἈΠποά. ττ. Ρ. 16].» 
ααϊθὰβ ἀσοράαπί 8 ΠΌΡΟΥ ἴῃ ΘαἸ0Π8 

ῬμΘάοπὶβ. ΥΥ̓γεθπ θα 1 1 ρβίθηβὶ πὸ- 

(Δἰἃ Βυπῖ "ἡ. 17]. 
Ε 
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" -- ὦ “ Ἃ πὰ ΄ 7 ᾿ ὄν ᾿ 

ἤτοι! τῶ ἐτερῶ τούτων ἢ καὶ ἀμφότερα. Πάνυ γ,, ἐφῆ, 
" “ ε 7 Ψ δ. δὲ μι - 7 ᾽ Ν 
ἐγει οὕτως ὡς λέγεις. Αρ οὐν, ἐῷφη, ὦ Σιμμία, ου και 

͵ὕ Ε - "7 

ἡ ὀνομαζομένη ἀνδρεία τοῖς οὕτω διακειμένοις μάλιστα 
᾽ 

εφη. 
7 ε Ν ς  Ύ. ,7ὕ ΄ Ν Ἀ 

συνη, ἣν καὶ οἱ πόλλοι ὀνομάζουσι σωφροσυνήν, τὸ περί 

προσήκει; Πάντως δή που, Οὔκουν καὶ ἡ σωφρο- 

σὰς ἐπιθυμίας μὴ ἑπτοῆσθαι, ἀλλ᾽ ὀλιγώρως ἔχειν καὶ 

κοσμνίως, ἄρ᾽ οὐ τούτοις μόνοις προσήκει τοῖς μάλιστα τοῦ 

σώματος ὀλιγωροῦσί τε κοὶ ἐν φιλοσοφίᾳ ζῶσιν; ᾿Ανάγκη; 

ἐφη. 
3 ΄ὔ Ἀ Ψ , ᾿" " 

ἀνδρείαν ζε κοΐ! σωφροσυνῆν, δόξει σοί εἰνῶ! αΤΟσος. 

᾽ ᾿ 2.4! ἣν" , τὰ 9 “ 7 “ " 

ἘΠ γὰρ ἐθέλεις, ἡ δ᾽ ὃς, ἐννοῆσαι τήν γε τῶν ἄλλων 

Πώς 
ἰδ δα 7 Ὧν ΠΝ »}΄Ψ΄ “ Ν ΄ ς "» 

δή, ὦ Σώκρατες; Οἰσθα, ἢ δ᾽ ὃς, ὅτι τὸν θάνατον ἡγοῦνται 
΄, ἈΠ “ 7 ων “" Ν ΄ 

πάντες οἱ ἄλλοι τῶν μεγάλων κακῶν εἰνωι; Καὶ μάλα, 
3 

εφη. 
ς 3 “ Ν 7 Ο ς 7 " “Ὁ 

οἱ ἀνδρεῖοι σὸν θάνατον, ὁταν ὑπομένωσιν; ᾿ἔστι ταῦτω. 

Οὐ; ΄ »7, “ ε 7 , ᾿ 

υποὺν φόβῳ μειζόνων κακων υπομενουσιν οὐτων 

ΟΑ». ΧΙΠ. ἢ καὶ ἀμφότερα] Υ΄ ἄδοταϊ καί ἀηΐθ ἀμφότερα, ηυοὰ 6χ αἰϊᾳυοὶ 
οοἀᾷ. Ὀοπῶ ποίῷ τϑοθρλιϊιηυϑ. 

Εἰ γὰρ ἐθέλει5] ΚΙ. εἰ γὰρ ἐθελήσεις, χφαοά οὑπὶ ορεϊπιῖ8 οοἄά, ᾿π ἐθέλεις ταῦ!ᾶ- 

ὙΠ 5. ν] 6 δηποῖ. 

μεγάλων κακῶν] Ψ΄. τῶν μεγίστων κακῶν. 564 μεγάλων 1101] ὀρέϊυν!. 

6. ἤτοι τὰ ἕτερα τούτων ἢ καὶ ἀμφό- 

τερα 3] 190ὲ Βᾶς σομῃδίγαοίίομθ ἀϊοίαμη 
δϑί δὰ Αρυϊορ. ϑοογδῖ. Ρ. 22. Ὁ. ὁ. ΨἼΠ, 

οχί. 

τοῖς οὕτω διακειμένοις} νἱάθ]. ἐΐ8, φεὶ 
δἐμαοηί ατϊηυιε 86} ΡΥ ἃ ΘΟΥ̓ΡΟΥῸ αἴ- 
ι6 βρεγαηξ 86 βαρὶθηἐϊαην 6886 6886- 

ομξωγοϑ, δὲ πυϑηογῖημξ αὐ ἸΉ ΓΤ. 

οἱ πολλοί] συἱίριιϑ, ἢ. 6. ἐδ, ψιιὲ ποὴ 
Ῥοβϑιιηπέ ἐπ τινι ΥῸ ὑετοτιην γ ]]οδορῖιο- 

γθι ἰαὺονὶ. ΜΟῸΧ νοοσδηίαν οἱ ἄλλοι.---- 
1)6 νϑῦθο σπτοεῖσθαι, βιιηιηια οσἰρὶαϊέαξε 

αα αἰϊᾳιία οννὶ, πιασσῖηιο ἀθδιονῖο αἰ- 
οἰ) τοὶ ἱθηενὶ, ν. Οαΐἴακογ, δὰ Απ- 
ἰοηΐπ. τν. 19. Ἐχποβίϊαβ δα (ὐ] ἢτηδ ἢν 
ἢ. πῃ Τλίδη, ν. 191. οἱ ἀθ βίῃ αϑὰ 

γΘΙΌ [,αἱ. ἐνερίαανο ἱηίουρρ. δὰ 1ιἷν, 

ΧΧΥΙΙ. 1, 8.---ἰἐν φιλοσοφίᾳ ζῆν, υεγϑαν 
ἐν βαρϊεπίϊα ϑ8ἐμαϊο. 

εἰ γὰρ ἐθέλει---- δόξει σοι] Νἧ ουϊ πεδς 
βίγαοίιγα; ταῦ τηο θϑία βἰΐ, ρίαγα 6]88 
δχϑιρίδ δάβογιρδιέ Εθιηδονῖ., αυϊυὰβ 
δἀάϊοναβ Βεο: Ηροτσοαοί, τ᾿. 1ὅ. εἶ βου- 

λόμεθα γνώμῃσι τῇσι ᾿Ιώνων χρᾶσθαι ----, 
ἀποδεικνύοιμεν ἄν κ. τ. Δ. υδὶ Βοπ6- 

ἀϊοίαβ οοπ]. βουλοίμεθα, ρῥτοθδηΐθ 

ΟΠ νγοΙρμβοσο, Ρ]δΐοτπ. ϑνυηροβ. Ρ. 
208. ο. εἰ ἐθέλεις εἰς τὴν φιλοτιμίαν 

βλέψαι, θαυμάζοις ἄν κ. τ. λ. ΑἸοϊδὶαά, 
Ι. Ρ. 122. ο. εἰ ἐθέλεις τοὺς Λακεδαι- 
μονίων πλούτους ἰδεῖν, γνώσει ὅτι κι. τ. λ. 

Τίδαας τεοίθ ἃὺ Ηοϊπάονῆο τοραδϊδίυπι 
δϑὲ νυἱρ. ἐθελήσεις, ργρβου μη αυυπι 
οοαά, τηθ]ογθ5. οἵμηθβ ἐθέλεις ΘΧχἢϊ- 
Βθδηί. 

ῃ. ὅταν ὑπομένωσιν 1} ἘΘΕΒγΡΏτοπ. 
Ρ. 7. ν. οὐ δυνάμενοι ἐπὶ ἱκανὴν κρίσιν 
αὐτῶν ἐλθεῖν ἐχθροὶ ἀλλήλοις γιγνόμεθα, 
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»» 7 ᾽ ἃ ᾽ὔ 3 --" 7 3 ᾽ὔ δ ς 

Τῷ δεδιέναι ἄρα καὶ δέει ἀνδρεῖοί εἰσι πᾶντες πλὴν οἱ 
7] ἌΑ , "“μ" 

φιλόσοφοι. καίτοι ἀτοπόν γε δέει τινὰ καὶ δειλίᾳ ἀνδρεῖον 
“- 7 Ν “ 7 ΄ ς 7 ,,..»-» 3 

εἶναι. Πάνυ μὲν οὖν. ἽΣ δέ, οἱ κόσμιοι αὐτῶν οὐ 
"-᾿ ὔ ΄ Β 7] ᾽ 

σαὐτὸν τοῦτο πεπόνθασιν; ἀκολασίᾳ τινὶ σώφρονες εἰσι; 
7] 7] “ 32 ο»ρο 

καίτοι φαμέν γέ που ἀδύνατον εἶναι, ἀλλ᾽ ὅμως αὐτοῖς 
͵7ὔ γ “ οὗ Ν ν 

συμβαίνει τούτῳ ὁμοῖον εἰναι τὸ πάθος τὸ περὶ ταύτην 
Ν τς ΄ ᾿ Ν δ. ς -“- 

σῆν εὐήθη σωφροσυνῆν' φοβούμενοι γὼρ ετέρων ἡδονῶν 
-»“-᾿752 ἣν .95 -» 3 Ἂ Ἵ Ε ᾿ς 

στερηθῆναι καὶ ἐπιθυμοῦντες ἐκείνων, ἄλλων ἀπέχοντος 
ἂν ν᾽ ὦ ΄ “ ΦἜΓΙΛ 3 7 Ν 

ὑπ ἄλλων κρατουμένοι. καίτοι κάλουσι γε ἀκολωώσίῶν {Ὸ 
ο»΄νυ εξ ΩΣ 77 ᾿»,ἷ, 

ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἀργεσθαι, ἀλλ᾽ ὄμως ξυμβαίνει αὐτοῖς 
7 δὲ." 6 -» “ ᾽ ς ων .“" γ 

κρατουμένοις υῷ ἡδονῶν κρατεῖν ἄλλων ἡδονῶν. τοῦτο ὃ 
Ὁ“ 7 ᾽ - » ἃ 2 » 7ὕ κ Ὁ 

ομνοιον ἐστιν ὦ γυν δὴ ἐλέγετο, τῷ τροπὸν τινὰ δι᾿ ἀκο- 
᾽ ι ἢ 5 

λασίαν αὐτοὺς σεσωφρονίσθαι. Ἑοικε γάρ. Ὦ μα- 
χά (εξ Σ (α ᾿Ν ἃ ᾽ Ὡ ἣν ΕΥΘΑ͂Σ 6) ἢ ᾽ Ν 

ῶρ ωμίῶ, μὴ γὰρ οὐχ, αὑτὴ ἤ ἢ ορθή πρὸς ἀρετῆν 
Ὧ 

καὶ δειλίᾳ] Υ'. ἢ δειλίᾳ. 

μὴ γὰρ οὐχ] Ν'΄. γάρ αὐϑταῖ, φυοα οχ οοἀά. Βοάϊ. Τυῦ.  επεοὶ, ΕἸοτσ. τονο- 

ὅταν γιγνώμεθα. ῬΊ]6Ό. Ρ. 51. Β. δεῖ ὅμως πολλοὺς μὲν ἔχων φίλους ----, πολλὰ 
δὴ τὸ μετὰ τοῦτο ἐν ᾧ τέ ἐστιν ἑκάτερον 

αὐτοῖν καὶ διὰ τί πάθος γίγνεσθον, ὅπό- 

ταν γίγνησθον, ἰδεῖν ἡμᾶς, Ὀὶ νΙὰθ αὰῷ 

Αἰτὰ σοἸΘρ πα Πα}118. 518 ΘΧΘΙΠΡ ἃ. 
Ἑ. Τί δέ, οἱ κόσμιοι ---Ἴ Κόσμιοι οἱ 

σώφρονες ᾿ος ἰοοο βιπὶ ἔθυβ ΒΥ} ΥἹηᾶ. 
ν. Ῥογίζοῃ. δὰ 242]|18η. Κ. Η. χιν. 7.-- 

Απίρ ἀκολασίᾳ ΓΟΣΠΕΡ5. οἱ ϑίθρμδηιβ 
καί ἰηβοτεπάσπι ραΐατυηί. Ῥθυροσᾶτη. 
ΤΠΠυπἰγανίσαβ μᾶπο Ιου θηαϊ ταὐοῃθῖα 
δὰ Αρο]ορ΄ δοοτϊαῖ, 6. ντι. --- 6. ρῥτοχὶ- 
τηἶβ, καίτοι φαμέν γέ που--- ἀλλ᾽ ὅμως, 

οἵ. Επιῃγρῆτγ, Ρ. 8. ο. καίτοι οὐδὲν ὅ τι 
οὔκ ἀληθὲς εἴρηκα ὧν προεῖπον. ἀλλ᾽ 
ὅμως φθονοῦσιν ἡμῖν πᾶσι τοῖς τοιούτοιϑ. 

Ῥυτηθη!ά. ρ, 128. ο. καίτοι ὥσπερ γε 
αἱ Λάκαιναι σκύλακες εὖ μεταθεῖς τε καὶ 
ἰχνεύεις τὰ λεχθέντα: ἀλλὰ πρῶτον μέν 
σε τοῦτο λανθάνει κιτ. Χ. ῬοιηιοΞίῃθη. 
ἴη Μ|ά. ρ. 41. εἀ., Βυζί. καίτοι φασὶν 
Ἰφικράτην --- ἐλθεῖν εἰς ἔχθραν: ἀλλ᾽ 

δὲ χρήματα---οὐκ ἐβάδιζεν ἐπὶ τὰς τῶν 

χρυσοχόων οἰκίας. (ὐδίοτατη Βο ὕτθ- 

ψΙϊθυ αἸοία βαπί, ααυτα ροϊαθυϊηΐ ϑίϊδι 

᾿οο Τη0 40 ἐπυη18 1 ; ἀλλ᾽ ὅμως τὸ πά- 

θος τὸ περὶ ταύτην τὴν εὐήθη σωφρο- 

σύνην, ὃ αὐτοῖς συμβαίνει, τούτῳ ὅμοιόν 
ἐστιν. 

Ρ, 69. μὴ γὰρ οὐχ αὕτη ---Ἴ Ῥατ- 
(ἰο]ὰ γάρ τοίθυϊαγ δὰ βοιηξθηζιη 6 ΣΧ 

ΟΥ̓Δ ΟΠΒ. 56 11]6 δια οπμἀδτη. ῬΌΟΒ515 1η{6]- 

Ἰρθτθ: Νιοὲ μαπς βοηἰἱοπϊ ἀροηαῆφιιο 

γαξζὶοπόηι ργοϑανο: υἱὰθ οπΐηι, πὸ ἰς 
ἨΟΉ 5ὶς γϑοΐα αὐ εἱγέιέθηιν ααἱρὶδοοπάαηι 

ρον ηιειξαξῖο, τὶ υοϊιρίαξοβ. ον υοἱμρέα- 

ἐἰῤιι8---οοηληιἐθΉνι5. ν. Τιδιηθοσα5. ΒῸ8. 

ΕἸ]1Ρ5. Ρ. 809. 3η4. ε4. ϑοποῖον, Ὑῦγι- 
(ΘΟ Β]α8, αα1η] Γ65 ΠΟ υἱαηι υἱγέιιἐ 8, 

βρὰ υἱγνέμέθηι ἱρβαλη Ὑθα υἾσοσ ν] ἀθγθίαγ, 

ΡΙῸ νϑί. Ἰϑοΐ, ἡ ὀρθὴ πρὸς ἀρετήν, ἡδονὰς 
πρ. ἧδ. 53οη]θαπάπτα οϑηβυῖ ἣ ὀρθὴ ἀρετή, 

ἡδονὰς πρὸς ἧδ. κι τι Δ’ Θαοῦ ΘΕ ΔΠΙΒῚ 
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“ΘΗ ῬΙΑΤΟΝῚΕΙΚΒ 

ε Χ 4 3, ͵ὔ 

ἀλλαγή, ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς καὶ λύπας πρὸς λύπας καὶ 
Ἁ ἈΝ 

φόβον πρὸς φόβον καταλλάττεσθαι, καὶ μείζω πρὸς 
᾽ 7 “ , 3 ᾽ “"" ᾽ »᾿»- ᾿͵ Ἀ 7] 

ἐλάττω, ὠσπερ νομισματῶα, ὡλὴλ ἡ ἐκεῖνο μόνον τὸ νὸ- 
3 “ 3 ᾽ “- -ῴφφΨὉ{Ὁ “ ,. 

μισμὼ ὀρθόν, ἀνθ᾽ οὗ δεῖ ἅπαντα ταῦτω κατωλλάττεσθαι, 

φρόνησις, καὶ 

μενᾶ τε καὶ 

Α Ν 7] ἈἉ Ν 7 3 7 

φσούτου μὲν πᾶντο καὶ μετῶὼ τούτου ὠνού- 
7 -“»" » “" Ὗ ᾿ Ν 

πιπρασκόμενο τῷ ὄντι ἤ, καὶ ἀνδρεία καὶ 
΄ εἶ 7 7, Ν ᾽ Ἁ 

σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη, καὶ ξυλλήβδην ἀληθὴς ἀρετῆ 
Ἢ ᾿ ΄ Ν , »λὰ ͵ 

ἦ μετὰ φρονήσεως, καὶ προσγιγνορνένων κωὶ ἀπογιγνοῤνένων 
Χ ὑ με ν Χ ΄ Χ ἣν ΤΡ ΄ ΑΛ" ΄ 

καὶ ἡδονῶν καὶ φόβων κοί τῶν ἄλλων πᾶντων τῶν τοιου- 

ΘΔ ΊΤΩΊ18, 

ψαῖ. Ψψεηθρί. εἰ δἰϊψαοί ΕἸουτ. 
Ποῖπάθ νος. ἀλλαγή, ἰάθη ἴῃ νϑίί. οἀϊι, ἀοϑιἀθσγαΐαπι, τοι πη. 6 

ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖνο μόνον] ΨΥ. νἱ(ἴοβα ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖνο μόνον, αυοᾶ 6 ϑίοθεο εξ δ᾽ αυοὲ 
᾿ΙΌΥῚ5 Τῆ55. σουτϑοίατη. 

ἀρετὴ ἢ] Ν. 7 ἄθοται. Τυθῖπρ. Ν᾽ αἰΐραπ. ἃ]. ἀληθὴς ἀρετὴ ἡ μετὰ φρ., αυοὰ νῖτοβ 
ἀοςίοβ δά νοτγᾶτῃ ται οηθτα ροσάπχίί, 

δοσαταί!α5 ἀϊοέιπι ογθί, ἔθυεν [ἀπιθῃ νῸ]- 
δαΐαπι ροββοῖ, 81 1011 οὔποθ 5. 1Πὰ ἃ οοπ- 
βίο ἰπθσθηίαγ. Ναπο νϑῦο, ἡαπΠ 
ταῦ τὶ οοαἀ. ορίτης ποῖ ροβϑέ ἀρετήν 
αἀάαπι ἀλλαγή, φαοα ᾿ρδατα θἰϊαστη [ἅτὴ- 
Ὀ]1Ο 5 ἴῃ Πἰῦτο βὰὸ ΠαΡαϊ ; ποη ἀπδ]- 

αν πη 8 ΤΘΟΙΡΟΓΘ, αὐυοά Ββϑηϊθηίὶς τὰ- 
ΤἘοπὶ θὰ8 Ορύϊπη8 σομνθηῖγα, Ὁ [ἸΟΤΆΤΙ5 

δαίΐίοτη τηι]ίο [80 1}1ὰ8 ἀ 6] θτὶ ααδ) δά αὶ 

Ῥοίαϊββθ νἹἀθθαίυσ. (ὐθίθγαπι νϑυῃὶ κα- 

ταλλάττεσθαι ἀϑύτα ΘΧΟΠΊΡ]18 1ΠΠδίταν 
γνγείθηθδςο. δὰ ἢ. 1. 106 ρσωροβι ἶοπθ 

ἄντί οσὰπὰ ἢ} τη οἱ σου Ὀβ οοπ] ποία ν, 
Ῥίϑιβοῃ. δὰ Δαν. ρ. 155. 8364. 

Β. ὠνούμενά τε καὶ πιπρασκόμενα τ. 

ὄὅ. 7] ᾿ι. 6. δἐ Ὁϑυ θοῦ, Ἠ6 τ ἰιος Ἠιι)ῖ8- 
γιαίε δηνιγέιν" ὑϑη ἀπ ἔμν 6. δα θη ηι 

γθ6ύονα 8ὶπέ εἴς. [π [ν]5 ταϊτα πὴ οϑί ἰβέυα 
ὠνούμενα ραδβδῖνα ἀϊοίαπι,. ΨΙαπι 6 πὶ 
τη αὐαῖΊοηΘ βιιβία 6118, βου πἄο ἐωνη- 

μένα, τϊδὶ πιᾶί 6.18. δἰϊατη ὠνητά, ηποά 
Ῥτορίου 564. πιπρασκόμενα ἴῃ ὠνούμενα 

τηυζαΐα πὶ οδί. Ἡοϊπάοτ,, ααυπὶ ν᾽ ἀοτοί 

ἴῃ οοἄ. Ατρ΄ δοτρίατ Θχϑίασο ὠνούμεθά 
τε καὶ πιπρασκόμεθα, ἴῃ Θᾶἂπη Ξυβρίοϊο- 
ποιὰ ἰηοἰάϊε, αἱ βου θη ατῃ ραίαγοῖ : καὶ 
μετὰ τούτου ἃ ὠνούμεθά τε καὶ πιπρά- 

σκομεν, τῷ ὄντι ἢ. ἘἙοτίαβθβθ ἰδηθη 
δἰ Ἀ1] πιαίαπάθμ, αυδηδοηυΐϊάθιαῃ Οτάπι- 
τπηδέϊουϑ ἴῃ. ΒΘ ΚΚοα Απροὐοί, 1, 9ὅ. 68 
Τγϑῖα θυ ἔοτπλαπὶ ρϑτίθειϊ ἐωνηκώς, 
ἀΐᾳυθ ρτοχίσηαιῃ πιπρασκόμενα ρΡξπϑ εἴ- 
βαρὶιαὶ ὠνούμενα.---Ὁ δ ἀφὶπάθ ποιηῖ- 
ΠΑΠίΙΓ αυδίαογ νιγίας18 [ὈγΠιεΒ, Ἀγι- 

αοηπέϊα, }μβἐϊέϊα, Ποτϊιο, ἐοηιρεναπέϊα, 

Θἃ5 ῬΒΙ]ΟΒΟΡ 5 ΒΕ Ρ᾽5 τηϑτηοταΐ, σοὶ τ 
16 ἈδρυθιΙ. τν. ρ. 428. βηη. Ρ. 438. ν. 
55. Ρ. 441. Ε. 566. νἹ. Ρ. 487. Β. Ρ. 804. 

Β. Ιϑρρ. ττ|ι. Ρ. 688. Ρ. 9608. 8. αἱ. 
Οὐπξεαητοῦ ας ΟΔτΟΪὰΒ Βαίθγαβ ἀδ 
ας νἱγίι 15 ἴῃ αδίαου Ρᾶγίθβ αϊβέγιθα- 
τἴομθ ἀοοίδβιιηθ ἀϊβραίανι ἴθ Ἐχοῦτθα 

χ. δ Οἴσοσοη. ἀθ Οἢῖϊο. τ᾿. ὅ, 156. (Οδ6- 
ἴογαῃ ΥὟ γἰ θη ὰ8Β δά ἢ. 1. σϑπβϑὲ 
τορθιϊίαπη 6588 ᾶπο αἀἰνιβίοποπὶ οχ Ῥυ- 
ὑπαρογθογαπὶ ἀοοίσπα, αἱ ἀρραᾶτθαΐ ἴπ 
ΘΟΙῈΠῚ {γαρι θη 1185 ἃΡ. ϑιοθεθουμπη ΕἾο- 
ΤἼ]ΘΡ. 1. 6. 5. ΤἬδδρΒ Ρ. 8---Ἴ2, Μοίορὶ 

Ρ- 7. ΟἸ᾿πϊώ Ρ. 8.: ἱπάϊάθπι βυτηβίββθ 

Ατιβίοιθ θαι, αἰἸββθη θη ἴθ ἴδηθη ἃ 

ΡΙ] το ΐβ ταοηθ, ααδαι ρμοβίθα βἰδὶ 85- 
ΒΘ οσὶηΐ ϑ(οΙοὶ. 

καὶ προσγ. καὶ ἀπογ.} Ἀ. 8. δῖσε αὐ- 
ϑὲπὲ δῖυε αὐϑὶπέ. 
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ῷ» ) Ν ͵ Ὰ 3 ἤ΄ 3 Ν 

Ζων" γωριζόμενα δὲ φρονήσεως κοΐ! ὡλλαττομενον ὥντί 
᾽ “ μον δ, "»ῳ 

ἀλλήλων, μῆ σκιωγραφίω τις ἤ ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ τῷ 
ΕῚ ᾿ 3 Ἡ " 

ὄντι ἀνδραποδώδης σε καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληῦες ξγουσα, 
Ν ᾽ 5 Ν ΨΚΨΜ μι δ Ἂ ὦ “" Ἂ ’ 

σὸ ὃ ἀληθὲς τῳ οντί ἥ κάθαρσίς τις των τοιούτων πάντων, 
Ν ς Ω Ν ς ὃ Τὶ Χ ς ᾽ ὃ 7 ᾿ 

και ἢ σωφροσυνῆ καί ἡ Οοικοωιοσυνή καὶ ἡ ανόρει ΚΟ 
(3 3 ἃ 7ὔ Ν 7 ,᾽ , ᾿ 

αὑτὴ ἡ φρόνησις μῆ καθαρμός τις ἤ. καὶ κινδυνεύουσι 
ἣ ς Νν ᾿ ο, οὰ “- 7 ᾿ ἝἜ ᾽ “ ᾿: καὶ 

καὶ οἱ τὰἂς τελετὰς ἡμῖν οὗτοι καταστησῶντες οὐ φαύυλοι. 
“ “, Χ ωΣ Τὰ 7 4. ἵν 6 « « νὰ ἷ 

τίνες εἰνῶι, αλλὼ τῷ οντὶ πῶλοι οαἰνιττέσθοαι, οτί ὁς ὧν 

ἀληθὲς ἔχουσα] Γ΄. ἔχῃ, αυοα εχ ρϑιοῖβ αὐἱραβάδτῃ 110115 π᾿ ἔχουσα ταυϊανίπαυ8. 
ν. Δηποί. 

αὐτὴ ἣ φρόνησι5] Μ΄. ρετρθοΙᾶπι αὕτη ἣ φρόνησις. ϑιαίίπι γείί. εἀϊί, καὶ κιν- 

δυνεύωσι. 

χωριζόμενα δὲ φρονήσεως ---Ἴ ἘΠ ΘΙαΥ 
δα ἡδονάς, φόβους εἰ τᾶλλα πάντα, υἱ 

βοπίθηςια μδθο δἰῖ : αὐδ)ιηοία αἰέθηι ἰος 

α βαρὶοπέϊα δὲ Ἰπυϊΐόθηι οοτπηιιζαέα υἱαθ 
πὸ πϊἰιὶν 5ὲηξ. πἰδὲ αὐἀτπιπιδναίδο φια ἀαηι 

υἱνίμἐῖ5. ῬΙΟΓΆΓΟ 5 δάν. Ερίουγ. Ρ. 
1091. ν. Πλάτων--- ἀπηγόρευε τὰς λυ- 
πῶν καὶ πόνων ἀπαλλαγὰς ἡδονὰς μὴ 

νομίζειν, ἀλλ᾽ οἷόν τινα σκιαγραφίαν ἢ 
μίξιν οἰκείου καὶ ἀλλοτρίου, καθάπερ λευ- 

κοῦ καὶ μέλανος.---) εἰπ46. οὐδ᾽ ἀληθὲς 

ἔχουσα ᾳυοά 6χ οσοἀά. τη6]1οΥτθ 8 τοοθ- 
Ρίπυ5, ἃ τὰτα νσοουϊᾶ τέ βαδάθθαΐ, {τὰ 
Ἰοαφυθμαϊ σοπβαθίμα πὶ Τα] ΠῚ Τη8 Δαν ΘΓΒΔΤΙ 

νἱἀθθαΐυτ. ν. αι ἱπῖτα δὰ ρῥ. 100. Ὁ. 
ΔΏΠΟΙΑΨΙΤΩΙΒ. 

τὸ δ᾽ ἀληθὲς τῷ ὄντι] Ηξο ροβίϊα 
6856 ἐΐς παραλλήλον. τηοπυὶ δὰ ρ᾿. 60. ο. 

σ. τῶν τοιούτων πάντων) [π|6]]. ἣδο- 

νῶν, φόβων κ. τ. Δ. 
μὴ καθαρμός τις ἢ] Ευϊϊ πο ρυϊππα 

Ῥᾶτβ μυήσεως 8. Ἰηϊϊαξϊοηδ. ν. ΟΥ̓ΘΌΖΘΙΙ 
5 ιῦ0]. τν. Ρ. 347. Νατταΐ διιΐθπι 1160 
ϑιη νυ ηξοὺ8. ΝΜ πη). Ρ, 18. Θά. Ῥδγ8. ἃ. 

1014. αυϊπααθ [1586 ργαάαβ μυήσεως, 
απογαια ῬΥητ5. ἕπου καθαρμός, δθουπ- 

ἀὺβ ἡ τῆς τελετῆς παράδοσις, ἰθτίϊ8 

ἐποπτεία, ᾳυδτίυ8 ἀνάδεσις καὶ στεμμά- 

των ἐπίθεσις, ααϊπίᾳβ τὸ θεοφιλὲς καὶ 
θεοῖς συνδίαιτος εὐδαιμονία. ν. Β0}}18|- 

ἀυ5 δά 1,6. ΑΡυ]61. Μϑίλμουρῃ. 110. χα. 
Μδυχδῖ Ἐ]Ἰθυβῖη. ὁ. 11. 54. ΟΥ̓ΘΌΖΘΓΙΙΙΒ 
1. ο. Ρ. 600. 384. Ἐκ ααἱθαβ πὲ 6]]Πρ]ίυτ, 

αυοχϑαϊῃ τοίθγθπαδ βἰηΐ, αατ ἀθηάθ 56- 
ααυσπίιτν, ἐκεῖσε ἀφικόμενος μετὰ θεῶν 
οἰκήσει. ΟἿ, Ρ. 81. 4. ὡς ἀληθῶς τὸν 
λοιπὸν χρόνον μετὰ θεῶν διάγουσα. 

καὶ κινδυνεύουσι--- οὗτοι καταστήσαν- 

τε5} ἴῃ [8 οὗτοι 6Θ5ὲ ποίὲ τἰἰϊ, εοἰεὐγαἰὶ 
ἡ. Μεμποπ. Ρ. 80. α. καὶ δοκεῖς μοι 
παντελῶς--ὁμοιότατος εἶναι τό τε εἶδος 

καὶ τἄλλα ταύτῃ τῇ πλατείᾳ νάρκῃ τῇ 

θαλαττίᾳ. Χαπορἢ. Απαῦ. 1. ὅ, 8. ἔχον- 
τες τούτους τε τοὺς πολυτελεῖς χιτῶνας 

καὶ τὰς ποικίλας ἀναξυρίδας. υδὶ ν. 
Ζουπῖυβ. Οἵ, Ἰιοχῖο. Χϑηορῃομξ. 111. 
Ρ. 366. 

ἀλλὰ τῷ ὄντι π. αἰ». ὅτι---Ἴ Ναττγαΐ 
ΟἸγιαριοάοταβ ἰδία : ἐν (. ρβόρῳ κεί- 
σεσθαι τοὺς ἀμυήτους, 5υτηία 6588 6Χ 
[ογπλ]α ΟΔΥΤΩΪΠΪΘ. ΠΙΥΒΕΟΙ, σα)]05. ἃΟΐΟΥ 

Βα αίαγ Οτρμδιιβ. ν. Εταρτηθπί. ΟΥρὶι. 

Ρ. ὅ09. Ηδϑτητη. ἤγῃπ. ᾿π θγθι. ν. 485. 

ὄλβιος ὃς τάδ᾽ ὄπωπεν ἐπιχθονίων ἂν- 
θρώπων' ὃς δ᾽ ἀτελὴς ἱερῶν, ὅς τ᾽ ἄμμο- 

ρος, οὔποθ᾽ ὁμοίων αἶσαν ἔχει, φθίμενός 
περ ὑπὸ ζόφῳ εὐρώεντι. ῬΙαίο ἀθ ἤερ. 
1. Ρ. 808. ν. Μουσαῖοε----καὶ ὃ υἱὸς αὖ- 

τοῦ---τοὺς ἀνοσίους καὶ ἀδίκους εἰς πη- 

λόν τινα κατορύττουσιν ἐν “Αἰδου, αὐὶ 
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Ε] “ Ἂ : 

ἀμύητος καὶ ἀτέλεστος εἰς “Αἰδου ἀφίκηται ἐν βορβόρῳ 
7 -“ 

κείσεται, ὁ δὲ κεκαθαρμένος τε καὶ τετελεσμένος ἐκεῖσε 
3 7] Ἀ ων 3. “ἂ“[νΝἩ 5. Ἃ εἶ ΄ὔ ἃ ξ 3, 

ἀφικόμενος μετὰ θεῶν οἰκήσει. εἰσὶ γὰρ δή, φασὶν οἱ περὶ 
ΜΝ Ν 

τὼς τελετάς, ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ τε 
ῳ ῶσΣ ᾽Σ μΕὦ χα ΤΑ Σὰ ἡ ᾿ " “Ἁ 

παῦροι οὗτοι δ᾽ εἰσὶ κατὼ τῆν ἐμὴν δόξαν οὐκ ἄλλοι ἢ 
ς , ».1π αὐ νὰ “ἢ , " 

οἱ πεφιλοσοῷφήκοτες ὀρθως. ὧν δὴ καὶ ἐγῶγε κατὰ γε τὸ 
. ἌΧ 8, 7ὔ] 3 "“ ,7ὔ Ρ] . Ν ͵ὔ 

δυνατὸν οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῳ βίῳ, ἀλλὰ παντὶ τροπῳ 
5 δ 7 Ε Ν ᾽ ἴω Ε] ; ΄ 7 

προὐθυμνήθην γενέσθαι. εἰ δὲ ὀρθῶς προυθυρμνήθην καί τι 
3 Υ̓ 3 »᾿" 2 7] ᾿ Ν Ν Ε] 7 8... Ἀ 

ἡνυσάμην, ἐκεῖσε ελθόντες τὸ σαφὲς εἰσόμεθα, ἐὰν θεὸς 
5 7 ᾽ 7 [ἢ ε ᾽ Ν »οὦῳ 

εθελη, ολίγον ὕστερον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. 

βάκχοι δέ τε παῦροι] Ν. βάκχοι δέ γε π. ν. ἀπποῖ, οἱ Ηεϊπάογ, δὰ ῃ..1. ΝΊΩΐ- 

Τὰπι αἱ πὰπο ἰαπάἀδηΐ νϑγβι σα] τη, δ  πθβίαβ, ΟἸθΘμθη5 ΑἸἰθχ., Τμθοάοτθίαβ, 81], 11 

ΟΠΙΠ65 ἠιχία οαπὶ ΟΡ Ϊπ118 ΡΠ παΐβαι8 110 18 Π|88. δέ τε Θχ ἢ θθηΐ, 

κατά γε τὸ δυνατὸν] '΄. γε ΟΠ58.Π1, ΟὉ1}118 1ἰΘταίϊο 181} Παθϑὲ ἱπβοϊθηίῖς. Μοχ 

προὐθυμήθην ᾿10γ1 55. ΕΥ̓ Π16 ΟΠ 68. Ἄαϊρο προὐθυμούμην. 

καί τι ἠνυσάμην] ὅϊς οὐά, Αὐραβίαη. ΑἸ οπηπ685 ουτὴ σοῖς. δάϊει, ἠνύσαμεν. 

αὰ ἀοίποθρβ βθηυαυπίυσ, ἀἴρπα βυηί 
485 σαπὴ ἢος Ιοοο οοηΐθγαμίαν, Ῥ]οίϊη. 

Ἐππραά. 1. 6. Ρ. ὅδ. Α. αἱ τελεταὶ ὀρθῶς 
αἰνίττονται τὸν μὴ κεκαθαρμένον εἰς (Ἰὸρ. 

ἐν) “Αἰδου κείσεσθαι ἐν βορβόρῳ, ὅτι τὸ 

μὴ καθαρὸν βορβόρῳ διὰ κακίαν φίλον. 

ῬΙυσαὰ ἀαῦυαμς ΔΜ Θυσθ8β ΕἸ]θαυβῖη. ὁ. 

Χναῖϊ. βδδοι8 δβδιθοη. ᾿χοσοῖί, Βᾶ- 

τοῦ. ἢ. 890. 8η. ίαΙοΚθη. δ Ευτρ. 

Ηἱρροϊνί. ν. 356. ΥΥ̓γυιθη δ ἢ. δὰ ΡΙα- 
(τοὶ Μοχα]. Τ᾿ 1. Ρ. 222--Ξ". 161, εα. 
1108. δὲ ἴῃ σοιπμηθηΐαγ, δᾷ ἢ. ]. 

εἰσὶ γὰρ δή, φ. οἱ π. τ. τ.7] ΟἸγταρῖο- 
ἄοιιβ: παρῳδεῖ ἔπος ᾿Ορφικὸν τὸ λέγον, 
ὅτι ὅστις δ᾽ ἡμῶν ἀτέλεστος ὥσπερ ἐν 
βορβόρῳ κείσεται: τελετὴ γάρ ἐστιν ἣ 
τῶν ἀρετῶν βακχεία" καί φησιν" πολλοὶ᾽ 

μὲν ναρθηκοφόροι, παῦροι δέ τε βάκχοι" 

ναρθηκοφόρους, οὐ μὴν βάκχους τοὺς 

πολιτικοὺς καλῶν, ναρθηκοφόρους δὲ 
βάκχους τοὺς καθαρτικούς. ΝΙπΐτυπὶ 
βάκχοι ποιηϊμαι! βαπὶ βασεγαοΐο8 δὲ πεῖς 
πἰδίτὶ οὐρίονιι. ὅ0Π0], δὰ Δτιβίορ, 

Ἑᾳυΐιι, ν, 406. βάκχον οὐ τὸν Διόνυσον 

ἐκάλουν μόνον, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς 

τελοῦντας τὰ ὄργια βάκχους ἐκάλουν, 

4αθπὶ Ἰοσαπὶ ἰαυθαν Εοτβίθσαβ. Οἴσθτο 
ἀς Ἰμορμετι. 14. φμϊὰ οΥΒῸ αἀροὲ ἴαοεἾιι8 
Εἰωποϊρμίάκημα υεϑέγὲ δἰ αἰριβέα ἐϊϊα 

πιμϑίονία, 8ὶ φιϊάφηι ϑάοτα ποοέμγπα ἐοΐς 

ἐϊηιιι87 δὶ Ττσποθαδβ Τοομαιϊη 1πὲθ!Πρὶ 
σθηβαῖ θχίγθιπδιῃ πὶ ἰδ: 0 ἢ 8 Ρατγέθτη.---- 
νάρθηξ 681 γμία ἴῃ οὐ ἐβ ρβέατγὶ βοἰϊξα. 
νἱά, ΕἸΒοποσ, ᾿πάϊο. δὰ Ῥαϊερμδέ, 5. ν, 

οὐ ΒλΆτηββ. δὲ Ευτρί ά. Βαςοῖ. ν. 145. 
866. 40 Ἰοοο ροεία ναρθηκοφόρους ἰδ 
ἀθβουιθιῦ: ὃ Βακχεὺς δ᾽ ἔχων πυρσώδη 

φλόγα πεύκας ἐκ νάρθηκος ἀΐσσει, δρόμῳ 

καὶ χοροῖς ἐρεθίζων πλανάτας, ἰακχαῖς τ᾽ 
ἀναπάλλων, τρυφερὸν πλόκαμον εἰς αἱ- 

θέρα ῥίπτων. κι. τ. Δ. (Οὐφἴοτυμα Ἰοοὶ 
561 θῃ{1ᾶπι τοοῖθ 1ἃ ἀφδοϊαγανὶξ ΕἼΒΟἢ6- 

Τὰ: τη ΡΥ 86 ζδγιπξ ἀπιοῦθηι εἶ 

δέν αἰμιηὶ γι οδορ ιῖα, 86 ραϊιοὶ δὼπξ 
τον ρμϑιϊϊ!οβορβιὶ, 

Ὁ. ὧν δὴ καὶ ἔγωγε---Ἴ Οιηϊἰνο8 οο- 
σοί οὰπὴ ν ΥθῸ γενέσθαι, Βος 5688 : 

“ἕπ φμογμηὶ ϑυρὶεέαίεηε τὲ φεγυεπίγεηε, 
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-»ὕ “" ] 7 

Ταῦτ᾽ οὖν ἐγώ, ἔφη, ὦ Σιμμίω τε καὶ Κέβης, ἀπο- 
“ ε ον τα ς "“, Ε 7ὔ ᾿ Ν γ 7 

λογούμαι, ὡς εἰκότως ὑμᾶς τε ἀπολείπων καὶ τοὺς ἐνθάδε 
-»- 4 »“ 

δεσπότας οὐ γωλεπῶς φέρω οὐδ᾽ ἀγανακτῶ, ἡγούμενος 
᾽ »᾿" 2. ἊΧ Φ" ἣν. τὰ Δ 7 3 -“ 2 ΄ 

κἀκεῖ οὐδὲν ἧττον ἢ ἐνθάδε δεσπόταις τε ἀγαθοῖς ἐντεύ- 

ξεσθωαι καὶ ἑταίροις " 
ας “ Θ᾽ "ὦ ζΖ ,ὔ ᾽ τι -“ 3 ἄ “Ἃ -“ 

εἰ τί οὖν ὑμῖν πιθανώτερος εἰμει ἐν τῇ ἀπολογίῳ ἢ τοῖς 
᾽ ᾽ὔ -“ Ὁ ἃ «ΟὟ 

Αθηναίων δικωσταῖς, εὖ ἂν ἔγοι. 
3 7 - -»“ 

(κΑρ. ΧΙΝ. ἰὐπόντος δὴ τοῦ Σωκράτους ταῦτα 
Ν Ἕ 7 

ὑπολαβὼν ὁ Κέβης ἐφη᾽ 
7 »“," -“ 7 ᾿ς "“ο“ἷ “, 

ἔμοιγε δοκεῖ καλῶς λέγεσθαι, τὰ δὲ περὶ τῆς ψυχῆς 

71: Σώκρωτες, τὰ μὲν ἄλλα 

,Ὶ 3 7 7 ο“ ΕῚ ΓΑ 7, 3 ἃ 

πολλὴν ἀπιστίαν πᾶρεγει τοῖς ἀνθρώποις, βῆ: ἐπειδὰν 
3 ων »" 7ὔ 3 σῳ ἊὮΒ ἔχ! , ἴα 7 "» 

απολλωγῆ του σωμνῶτος, οὐδαμοῦ 6τι! ἤ, αλλ ἐκεινῇ τῆ 
ς- 7] 7ὔ 7, "ἢ 2 7 «ἃ “ 

ἥμερᾳ διωφθείρηται τε καὶ ἀπολλύηται, ἡ ἂν ἄνθρωπος 
Ε) ᾿ι Ἂν 5.,ΞΧ 3 Ξ "“" 7 ἣν 3 

ἀποθάνη εὐθὺς ἀπολλοαττομενη τοῦ σωμῶτος κῶὶ ἐκ- 
,ὔ Ὁ “ Ἃ Ἁ -» 

βαΐνουσα ὠσπερ πνευμὼ ἡ κῶπνος διασκεδασθεῖσα οἐγῇῆ- 

»ο. Ν ον. ᾽ » 7] Ν 

Τοῖς δὲ πόλλοις ἀπιστίον παρεγ ει." 

πἰλὶϊ ἱπέοπέαξιηι γεϊηιϊ, 8ο οηιπὶ δ{1ι- 
αἀἷο εἰαθοναυὶ.----Ν ΟΣ ἀθ συῃδίγαοίίοῃ 8 
ψουθόσυτα : ἀπολείπων---οὐ υηροάνκροι φέ- 

ρω, ν. ΜαιτΗ. ὃ 651. 

ταῦτ᾽ ἀπολογοῦμαι) ἤώὸο ργὺ Ἠϊ6 αἵ- 
ἴατο. 

Ἑ, ἀπιστίαν παρέχει] Ταοτῦα νυ 
Ῥοτβοηδ ᾿πάθῇμπιϊθ ροβίία δϑίῖ, σαθπηδα- 
τηοάυπη αἰϊοϊίυΣ δηλοῖ, σημαίνει, δείξει. 

Ἡροϊηάοτῆμδ ᾿πι6}} 1 ς 6 πάστη ρυΐϊαθαΐ αὐτό 
8. τὸ πρᾶγμα. “Πε σοπβίγιοτομθ σνϑὺ- 

Ῥοτυπῃ : εἴ τι πιθανώτερός εἰμι,---εὖ ἂν 
ἔχοι, νἱάβ δὰ Αροϊορ. ρΡ. 25. 8. 6. ΧΙ. 

ΟκρΡ. ΧΙΝν. Ῥ. 70. πολλὴν ἀπιστίαν 

παρέχει τ. ἄνθρ., μή, ἐπ.] Ηδθ68 οοπ- 
Βίσοὐ]οποῖὴ δὰ βθηβαιη σΟΠΪΟΥΙ δία πη. 

Ἐτοπῖπι ἀασπι ἀπιστία ἰΐὰ ἀϊοσαῖαγ, υἱ 
δα]αποίατη Πα θθαΐ πηθίιι5 80 ὉΠΉΟΓῚΒ Ε1ρ- 

τὶ βοαιοηθπι ; ααδϑὶ ἀϊοίαπι οββοί πολὺν 
φόβον παρέχει, 5] 1οϊ απίαγ το : μή, 
ἐπειδ. ἀπ.---οὐδαμοῦ ἔτι ἧ. Ουδτη τὰ- 
ἄοποιη τοὶ τπᾶχίτηθ ἔγθααθπίατιηΐ, 
Βεῖπᾶάθ αποὰ Ηεϊπάοτῆυβ νευρὰ εὐθὺς 

ἀπαλλαττομένη Ῥτεοθά θη θα ᾿προπάᾶ 
εθηδβοί, ἰζὰ αἱ ἰδία, καὶ ἐκβαίνουσα εῖἴο., 

αἰϊα ἃ οτγαϊδη αν τηθμ τα ρου] οαὶ ; 66 

δᾶ Τ6 ἔλθου τπὴθ "11 Π16 ΟΠ 60 ΘΟΗΒΘΠ- 
ἔνθ. Νὰπι ἢφο οθιίθ : εὐθὺς ἀπαλλ. 
τοῦ σώμ. καὶ ἐκβαίνουσα, τια}]0 τπιοάο δά 

ἀϊνθιβᾶβ ρασίθβ {γἀΠθη ἃ 6886, γ6ὶ ἢος 

ἄοοσοτα ντἀδθίαγ, σαοά ποῦμθη τοῦ σώμα- 
τος οἱ εὐθύς πδοθϑβασῖο δὰ ἐκβαίνουσα 

ἰπτ6 ρθη άατη οβϑί. Τα] ᾽ἴπ 46 ἃ} εὐθὺς 
ἀπαλλ. τόν ἱπομοδίαν βϑπίθηςζίια σοὶ] 
Ροτῖὰ5 πον ὈΓΔΙΙΟΙ15 πη Ί Ὀτπτη : συ οα 
αυὰπὶ ταρϑίαΐ χυδϑὶ Βα ροϑυϊοτα 5686 11- 

Ἰαδίταπ 8 ̓ πβουναΐῖ, ἢ ΟΡῸΒ Γαϊΐ, αἱ 

καί Ὁ Ἰηϊίῖο ρῥτωτηϊ θέαν, ν, δά ῬΉϊ- 
160. Ρ. 214. 588ᾳ4ᾳ. Οδίθστιη εὐθὺς ἀ- 
παλλ. δ6ϑ8ῖ βέαξϊηι τιὲ αἰδοεαϊέ. Τοΐγα ἢ. 
7ὅ. Β. γενόμενοι εὐθὺς ἑωρῶμεν. ΤΡϊά. 
6. ἢπιστάμεθα---εὐθὺς γενόμενοι. Νοία- 

018. δὐϊαπι ρᾶτιϊοὶ ρογατη οὰπι] α Ἰ 01} ΠῈ, 
ἐκβαίνουσα--- διασ κεδασθεῖσα οἴχηται δια- 

πτομένη, ηὐ5 ἰΔΙη6Ὼ πΠῸΠ (ᾶτοὶ σϑγίᾶ 
Ταιῖοη6. 
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7 ἢ 2. ἊΧ ᾽ ᾽ “ς .. ἃ τι Υ̓ .--ΨΝ 

ται διωπτομένη καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἢ ̓  ἐπεί, εἰΠΈΡ εἰῆ 
᾽ 3 ᾽ δ, νι ΄ Ἀ Ε διά, 

που αὐτὴ καθ᾿ αὑτὴν ξυνηθροισμενη καὶ ἀπηλλαγμένη 
7 - ΩΡ Ὁ μι ᾿ “» λι ὺ Ν 

σουτῶων των κάκων, ὧν συ γυν δὴ διῆλόες, πολλη ἂν ἐλπίς 
Ἁ »ΔὺςΣ 7 ς 3 “«ἷ2ἷ|͵πς59 « Ν 7 

εἰ καὶ καλή, ὦ Σώκρατες, ὡς ἀληθὴ ἐστιν ἃ σὺ λεγείς. 
"“ω Ἷ ΕΣ 3 3 ,7ὔ - 

ἀλλὰ τοῦτο δὴ ἰσως οὐκ ολιγῆς παραμυθίας δεῖται καὶ 
Ψ ς Ε᾽ ς ἢ ᾽ 7ὕ “" " 7 

πίστεως, ὡς ἔστι τε ἡ ψυχή ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου 
᾽ Φ  »Γ 7 

Αληθη, ἐφη, λε- 
ε “ Ν 7, -“ Δ 

ψείς, ὁ Σωκράτης, ὦ Κέβης. ἀλλὰ τί δὴ ποιῶμεν; ἤ περὶ 

7] δύ ] Ἁ ᾿ 

κί τινὼ ὀδυνῶν ἐγει καὶ Φρονησιν. 

᾽ -“ 7 “"ἭἪ Ε΄ 3. Δ “ 

αὐτῶν τούτων βούλει διαμυυθολογῶμρνεν, εἴτε εἰκὸς οὕτως 
ΕΒ 7 77 οὶ 7] ᾿ 

ἔχειν, εἶτε μή; Ἐγωγ᾽ οὖν, ἔφη ὁ Κέβης, ἡδέως ἂν 
5 "Α Ὁ“ 7 " Χ ε “" ᾽ 3 

ἀκούσαιμι ἥντινα δόξαν ἔχεις περὶ αὐτῶν. Οὔκουν γ 
Ν “ [Ὡ Ἃ "“οὦ »Ὃ 7 

ἂν οἶρνωι, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, εἰπεῖν τινα νῦν ἀκούσαντα, 
3 ᾽ ᾽ .. ᾽ «ς Ε “Ὁ Ὶ 3 . 

οὐδ᾽ εἰ κωμνωδοποιὸς εἰῆ, ὡς ἀδολεσγῶ καί οὐ περί προσ- 
7 εἶ 7] "“ ᾽ κὰ "“-ω Ἁ 

ἡκόντων τοὺς λόγους ποιοῦμαι. εἰ οὖν δοκεῖ, χρῆ διασκο- 

σεῖσθαι. 

οι Ἀν. Σχεψωώρεθα δ᾽ αὐτὸ τῆδέ πῆ, εἶτε ἄρα 

Ολν. ΧΙΝ. διαπτομένη] Κ΄. διαπταμένη, ηαοὰ ἰᾶπησδπι Ὠλλ 5. Α (ἰσὰπιὶ οὕτα 

ΟΡ ταῖ8 110118, 1156 π πὸπ ρα αοῖ5, ταν ΡΙαςσυϊ. 
ὡς ἔστι τε ἣ ψυχὴ] Ν΄. ὡς ἔστι τε ψυχή, ηυοά 6χ οοαά. ορτείπιϊβ σογγθχίτηυϑβ : 

ΒΘαΌΪΓΟΥ Θμϊπὶ ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου. 
χρὴ διασκοπεῖσθαι] Υ͂. εἰ οὖν δοκεῖ καὶ χρὴ διασκοπεῖσθαι, σκεψώμεθα αὐτό, οοη- 

γα ἤΠάθπη ΟΡ τη οσατη ΟΟΠ]Ο ΠῚ. 

Β. οὐκ ὀλίγης παραμυθίας δεῖται] Ρἱοάογαβ: Τινὰ ζωὴν ἔχει καὶ γνωστικὴν 
“(τοῦ παραμυθία πὸπ 8οϊυιη δϑί 
ςοηϑβοϊδίίο δηϊμηὶ, 866 θίϊατη Ἰ α1ο}} οοι- 
Πγυγηδίϊο, αὰὰ βεπίθηςα αἰΠΠς}}18. δὲ ἴη- 
ΟΥ̓ 101}18 δά Ῥγο Δ ὈΠΠςαΐοπι Θχρ Ἰοδέίυτ,ἢ 
ΤΊ ΕΝ ΒΑοΗΙῦ8, ηυει νἱά. δὰ ἢ. |, 
ΝΙπσαμπη ἱπαϊοαῖ μέθο σῸΧ ΡΙΌΡΙΪΘ Θἂπὶ 
σὶπι ΟΥΑΙ ΟἢἾ8, Πα ἁῇδοίῃ8. ποιητὰ 
ΘΟΠΡΟΠΘμΔ0 ἐρβογυτι ἈΠΙΠΊῸ5 {γα πη 01}108 

τοάάτι, Πθοιιί, τορὶς, τ δίθσαση. ποία 18 
ΠΟ ΟπΘὰ ἱπηπιογία ἰα18 Ρ] Διο Ἰ οἌΤη, 

αα ῥγοάϊίυν 8 νουδῖβ: ὡς ἔστι τε ἧ 
ψυχὴ ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου καί τινὰ 
δύναμιν ἔχει καὶ φρόνησιν. Βθηα ΟἸ γι» 

ἐπιστήμην. ἡ μὲν γὰρ δύναμις τὴν ζωτι- 

κὴν ἐνέργειαν δηλοῖ, ἣ δὲ φρόνησις τὴν 
ἐπιστημονικῆν. 

βούλει διαμυθολογῶμεν] 6 Βος νετθὸ 
ἀϊοίατμη οϑὲ δὰ Αροϊορ. ϑοογ. ρΡ. 39. Ε. 
ΟὐΥ̓́ΣΣΤΙ ᾿ 

Οὔκουν γ᾽ ἂν οἶμαι] 1π ΗΒ ἄν δὰ ᾿ηῇ- 
πἰζίνυτα εἰπεῖν τοίθιγὶ ΟΡΟΥΊΘΥΘ ΤΟΠΘΙΘ 
ΥἹΧ ΟΡῈΒ 6ϑ8ἴ. 

Ολ». ΧΥ͂. ο. σκεψώμεθα δ᾽ αὐτὸ τῇ δέ 
πῃ--} Οριΐπιθ Ἡοϊπάοτῇ, Ἰυβιοανὶς ἴῃ 
“15 Ῥτοποπιθη αὐτό ΘΧρ]Ἰοατὶ νυ 8. εἴτε 
ἄρα ἐν ἽΑιδ. κι τ. Α. ἰδΒιυὰ τῇδέ πῃ δυΐοπι 

πὰρ ἐφ 
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! ᾿ Α ᾿ Ν [4 Ὁ" ᾽ ΄ 

ἐν Α,δου εἰσὶν αἱ ψυχαὶ τελευτησάντων τῶν ἀνθρώπων, 
᾿ ἣ ᾽» ᾽ν Ν ν ἢ Ε ᾽ὔ “- ς νῷ; 

εἰτὲ καὶ οὐ. παλαίος μὲν οὖν ἐστί τὶς λόγος οὗτος, οὗ 
᾽ ε ) ὧν, Ά' 7 ᾽ ,ὔ ". Ὁ» Ν Ζ4 

μεμνήμεθα, ὡς εἰσὶν ἐνθένδε ἀφικόμεναι ἐκεῖ καὶ πάλιν γε͵ 
"“ “ Ν 3 - 7 ᾿ 

δεῦρο ἀφικνοῦνται ποαὶ. γίγνονται ἐκ τῶν τεθνεωτων. παὶ εἰ 
“Αγ [ἢ ᾽ Ζ΄.- ’ 8, “ ΕῚ » 

τοῦθ᾽ οὕτως ἔγχει, πᾶλιν γίγνεσθαι ἐκ τῶν ἀποθανόντων 
Ν "“ " ἂν ον « ς “" ς δε -“ 3 

σοὺς ζῶντας, ἄλλο τι ἢ “εἶεν ἂν ἡμῶν αἱ ψυχαὶ ἐκεῖ; οὐ Ῥ 
3 7 Ν “ Ν »"Ἥ ἃ Χ 

γὰρ ἄν που πάλιν ἐγίγνοντο, μυὴὴ οὐσαι, καὶ τοῦτο ἱκανὸν 
-“ “-σ“,ν» “" ἄχ, αἷχν Ν 7 νν δ 3 

φεχμιήριον τοῦ ταῦτ᾽ εἰναι, εἰ τῷ ὃντι Φανερὸν γένοιτο, ὅτι" 
͵ὕ "ὔ , ς ων «“λ 3 Ὁ 

οὐδαμόθεν ἀλλοθεν γίγνονται οἱ ζῶντες ἢ ἐκ τῶν 
Ν 7.5 ο»- Μ " ,ὔ ᾽ὔ 

τεθνεώτων. εἰ δὲ μή ἐστι τοῦτο, ἄλλου ἂν του δέοι λόγου. 
δ τὰ ᾽} ςε , ᾿ ΄ὕ ἦν ἡβενζια ( 

Πάνυ μὲν οὖν, ἐφη ὁ Κεβης. Μὴ τοίνυν κατ᾽ ἀν- 
7 εχ ᾽ ο ᾽ὔ ων 3 ΄ ςω 

θρωπων, ἢ δ᾽ ὃς, σκόπει μόνον τούτο, εἰ βούλει ρῶον 
- “ Χ Χ Ἄ ’ὔ Ν ἰως Χ 

μαθεῖν, ἀλλὰ καὶ κατὰ ζώων πάντων καὶ φυτῶν, καὶ 

ὍακΡ. ΧΥ. ἔστι τις λόγος] Μ΄. τι8 ὁ λόγος : δυ(᾿ συ] τα τϑοίθ οχαϊ απ αἰ ψαθέ 

ΠΡ ορεπηα: ποίς. 

φανερὸν γένοιτο] Ν΄. γίγνοιτο, αι οα 6Χ δἸϊααοί ᾿10 118 πηιζαίαπι 6 δέ, 
ῥᾷον μαθεῖν] ὅ1ο Βοά]. Τὰῦ. ὕεὴ. Ψυϊρο ῥάδιον. 

τοΐοστὶ δὰ 56η4., παλαιὸς μὲν οὖν---. 
Ἔρίοτίασ δυΐθτα ἰος ῥ᾽ δοϊζαπι ἀς τεοὶ- 
ῬΓΟΘΟ δηϊῃοτγατα οτία οἱ Ἰηἰθιία δὰ Οτ- 

ΡῬβέοοβ εἰ Ῥυεμαρογοοβ ᾿ἰζοηαὰ8 δα Ετη- 
ρθάοοϊθπι 80 ΟἸγυιρίοάοτο ἴῃ 50}101}18 
δὰ ".}. Ψιά. Θαπάθιῃ ἴῃ Βταρτιη. ΟΥρϊο. 

Ρ- 510. εἀ. Ηδγαπη. 6 Ἐπηρθβάοοϊθ 
οοηΐ. αὰῶ ἀϊδραίαν!ς 5ιαγΖίαβ ἢ. 459--- 

484. Οὐἰδίθγυτη παλαιὸς λόγος ἀοοσίιϊπᾶ 
ἂ8. δηΐπη ἱπημηοτία!ϊαία ἀϊοϊίαγ οιϊδιὴ 
ἍΜέεποη. Ρ. 81. 1. 

εἰ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, πάλιν γίγνεσθαι 
-- τοὺς ζῶντας] Ἐταβίτα ᾿ο510 Ηδἰπάοτ, 
ἀπ πᾶσ ΟΣ θΟστα σοηδίταιοιομθ. Νδιὴ 

ἰῃ Βαϊ νυτη πασα τὰτο 8 α] νοοῖθὰ5 τϑὶὰ- 

ἐἰνὶβ δίααθ ἀδπηοηβέγα ιν ]8. ΡῈ Ὶ Θρθζορο- 

᾿δἰῃ 5815 ποία πι δϑί, Τίδηυβ νϑυθὰ ὁ0η- 
νϑγίδ8 ΠῸΟ τηράο: μηα ᾿σϑηη βἱοἶ, αἴ6868 
80 Ὀδγϊιαϊέ, ἀα58 ποηιϊϊοῖν 416 1, οϑοπάεη 
«οἱδα εν αἰι8 ἀοη Τοαίφη οηἰβἐε]ιοη, οἰα. 
(απ τ ἐιὰϑ ἐ5 ἱπάφοα ἐδ οαδ6, παπιοῖῳ, 

Ῥβδαά. 

ἐπαὲ {πὸ Ἰὲυὶπρ' αὐὸ γοργοαιοεα οἱέ οἵ ἐδ 
ἀφαὰ, εἰς.) Ῥτοσβὰβ δοάδιη τηοάο Ῥ. 
11..5. ἀλλ᾽ ἔργῳ γοῦν πανταχοῦ οὕτως 

ἔχειν ἀναγκαῖον, γίγνεσθαί τε αὐτὰ ἐξ 

ἀλλήλων γένεσίν τε εἶναι κι τ. λ. Ἐπ- 

1 ρμτο, Ρ. 11. Β. πάθος δέ τι περὶ 
αὐτοῦ λέγειν, ὅ τι πέπονθε τοῦτο τὸ 

ὕσιον, φιλεῖσθαι ὑπὸ πάντων θεῶν. Χο- 

ΟΡ. Απᾶρᾶ8. 1.1, 7. προαισθόμενος τὰ 
αὐτὰ ταῦτα βουλευομένους, ἀποστῆναι 
πρὸς Κῦρον. 

Ρ. τοῦ ταῦτ᾽ εἶναι ---Ἴ Ἰπί61], τοῦ τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν ἐκεῖ εἶναι. 08 ῥτοποχηΐηθ, 
Θιαταϑὶ ἀθ υπἃ ἰδ ζ 16. ΒΟΙΠΊΟ δἰέ, ἱπ 

ῬΙΌΓΑΙΣ ΠυΠΊΘΤΟ ροβιίο ν, δὰ Αροϊορ. 
Βοοταῖ, Ῥ. 19. Ρ. 6. 1τ||, δαὰθ ϑαυΐ- 

ἄδθπι αὐτάς ποὴ ργθίθσδπι οὑπὶ Ἠείπ- 
ἀοτῆο. 

ἀλλὰ καὶ κατὰ ζώων πάντων---Ἴ ΟἸγτι- 
ΡΙοαοταβ : Τινὲς ἐκ τούτου τοῦ ῥησιδίου 

ἀπατηθέντες φήθησαν τὸν Πλάτωνα πᾶ- 

σ 



δο 

ξυλλήβδην, ὅσωπερ 

ῬΙΑΤΟΝῚΚ 

δ , Ν 7 Ὑ 

εγει γέενεσ!εν, τερι σχονζων ἰδώμεν,' 

3’ 3 ε ᾿, 7 ΄ὔ ᾽ " ἥν “7 ῖ 

Ετᾶρ οὐτωσί γίγνετῶι πῶντῶ, οὐκ ἄλλοθεν ἢ ἐκ τῶν ἐνων--. 
7 Ν ᾽ “ 7 «ἃ «8 “ Ἁ 

των τῶ ενῶντίῶ, οσοίς τυγχίῶνει ον Τοιοῦῖζον τι, Οἷον ζ70 
.ς ἃ εὐ ὦ 

Ν "“ 3 “ Ε 7] Ν δι. "δι Ἀ 

κῶλον τω οαἰσγρῳ εγῶντιον ““0Ὁ κί οὐκῶϊτον ὦ “Κῶ, και. 

ἄλλα δὴ μυρία οὕτως ἔγει. τοῦτο οὖν σκεψώμεθα, ὥἄρα᾽ 
ΕῚ “ [γ ᾽ 7 ᾿ς ὃ “ ᾽ 

ἀναγκαῖον, ὅσοις ἔστι τί ἐνωντίον, μηδαμόθεν ἀλλοθεν 
δὼ, ᾿, Ψ “ἃ 3 “ »ν» ᾽ 7 “' Ὁ“ 

οαυτο γίγνεσθαι εὐ τοῦυ αὕτω εγονΤίΟοΟ. οἱον οΟοτῶν 

σ᾽ Ί΄ 5 λ ᾽ 2 4 ἢ ͵7] 

μμεῖ ζὸν σφι γίγνηται, ἀνα γκη ποὺ εξ ελάφτονος ὄντος προτε- 

ἴδωμεν] Υ΄. εἰδῶμεν, 8οἰα)ηῖι8. Ἰλοοία ϑίοθεουβ, ΟἹΥΚ πιρ᾽ οάοταβ οἱ ἀπὰ5 οοά, Ψ1π- 

ἅοὉ. ἴδωμεν, υἱαἀρα)ηι8. 

τοῦτο οὖν σκεψώμεθα] Μ΄. τοῦτο οὖν ἀθοταΐῖ, ηαυοὰ ορίϊηινϊ ἰδ] Βαρραάϊίαγαβέ. 

σαν ψυχὴν ἀθανατίζειν. ἄμεινον δὲ ὁ 
φιλόσοφος ᾿Αμμώνιος ἐξηγήσατο τὸ χω- 
ρίον τοῦτο, λέγων, ὕτι τοῦτό φησι πρὸς 
τὸ ἐφεξῆς ἐπιχείρημα, τὸ κατασκευάζον, 
ὅτι τὰ ἐναντία μεταβάλλει εἰς ἄλληλα..---- 

1ῃ ργοχίη8 ἰθπθηά μι ἰδία, οὐκ ἄλλοθεν 

ἢ ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία, δἀάϊίᾶ 
ε5888. δὰ οχροαπάδπι νοσθη) οὕτωσί, υἵ 

Ἰϊοθαῖ μᾶπο ῥῆσιν (ὐδηηδηῖϊοθ ᾿ΐα σοηνοϑτῖ- 
ἴειθ : ϑοη εν η ---- ἰα88 ᾿τἢ8 ἰἰδεγαμρὲ 
ϑοίιθοη, οὐ αἰϊ68 πιὶϊξ οἱπαπάευ αἰ Γοἱ- 
δοηᾶς εϊδο ϑηἐβέοιιέ, ποηιϊλοῖ Ἠϊοὶιξ 
απαον βισοίιοῦν αἱ8 ἀα8 (δροιἐϊιεὶὶ αἰι5 ἀεηιὶ 

Οοροπεϊιοῖϊ!. (διιξ ---- ἐαϊοϊηρ᾽ ἐδ ιὐλιοὶο ἴῃ 
δον αϊοΉ, ἰδὲ κι8 866, ευἱιδί ον" αἷἱ ἐϊιῖη 8 

ἐἰο ποί ηινἐμαίῳ ονἱδίπαξε ἐπ ἐἰιε [οἰ οι- 
ἐπ᾽ ἩιαπΉΟΥ, ἐδιαΐ ἐ5, πὸ οἰιενιοῖδέ εἰναι 
ἐμι6 ουπέγανγ οἱξ 4 {16 σοη αν.) 

τοιοῦτόν τι] 80. ἐναντίον. ΟἸγτηριοάο- 
τὰ δὰ ἢ. 1. Ὅτι -- τὰ ἐναντία μεταβάλ- 

λει εἰς ἄλληλα, δείκνυσιν ἢ λέξις τριχό- 

θεν. πρῶτον μὲν ἐκ τῆς ἐπαγωγῇ" παρα- 
τίθεται γὰρ πολλὰ ἐναντία, ἃ δείκνυσι 
μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα. δεύτερον ἐκ 

τῶν γενέσεων αὐτῶν καὶ τῶν ὁδῶν" εἰ 

γὰρ αἱ ὅδδοὶ μεταβάλλουσιν εἰς ἀλλήλας, 

οἷον ἣ λεύκανσις εἰς τὴν μέλανσιν, πολλῷ 
μᾶλλον καὶ τὰ τέλη μεταβάλλουσιν εἰς 

ἄλληλα, οἷον τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν. 
σρίτον, ὅτι χωλεύοι ἡ φύσις, εἰ ἕν μὲν 

τῶν ἐναντίων μεταβάλλει εἰς τὸ ἄλλο, 

ἐν δὲ οὐ μεταβάλλει" καὶ τῷ χρόνῳ ἐπι- 
λείποι θἄτερον τῶν ἐναντίων, καὶ οὐδὲν 

ἐναντίων ἔσται, τὸ λοιπὸν μηδὲν ἔχον, 

εἰς ὃ μεταβαλεῖ. 

Ε. μηδαμόθεν ἄλλοθεν αὐτὸ γίγνεσθαι 
Νοίδθὶβ ᾶπο ἃ Ρ] ΓΑΙ πὰιηοτο, ὅσοις, 
δα 5Βἰπρυϊατομ, αὐτό, ἢ. 6. αὐτῶν ἕκασ- 

τον, ἵχδη ΒΟ π6Π, οὐ]ι5. δἰ ἃ Θχθπις 
Ρίατα ᾿α1ο 5 Δ} τα τ δίξα} ! πὰς Ηδὶπ- 
ἀογῇ. 6χ. 10. τὲ. Τί σρ. Ρ. 667. Β. οὐκοῦν 
πρῶτον μὲν δεῖ τόδε γε ὑπάρχειν ἅπασιν, 
ὅσοις συμπαρέπεταί τις χάρις, ἢ τοῦτο 
αὐτὸ μόνον αὐτοῦ (Ἐ. 6. αὐτῶν ἑκάστου) 

τὸ σπουδαιότατον εἶναι, ἥ τινα ὀρθότητα, 
ἢ τὸ τρίτον ὠφέλειαν. 

ἐξ ἐλάττονος ὄντος πρότερον ἔπειτα 
μεῖζον γ.1] )8ὲ ας Ἰοψφυθμαϊὶ ταΐξϊομθ, 
αυᾶ εἶτα εἰ ἔπειτα ρατιϊοὶρ δ Ξυθ]ϊεϊαη- 
(ὰ στο] ἱπίθσάατη οἰϊδπὶ ἀπ ΘροπυπίΓ, 

ν. ατορογ. Οὐππίἢ. Ρ. 145. εἀ, ϑέμαῖεγ. 

᾿ὑϊᾳ8 Κοεη. Ηοορθνοπῖιβ ἀθ Ῥαγίοὰ- 
118. Ρ. 384. Ηεϊηδοτῖ, δά Ῥιιεβάοπ. Ρ. 

115. Ηδϑυτηδηη. δὰ νἴροσ. Ρ. 772. )- 
Ρίθχ δαΐθιῃ ἶς Ῥαγου! σι πὶ 588 δῖ. 

Λαϊ δπῖῃ Ἰηἀϊοαῃὲ 5ιπα οἰ ἰθὺ αἰ τοσᾶπὶ 
ΔΟΙΙΟΏΘ πὶ Δ᾽ οιἂ πη ΒΘαΐ νοὶ 858 βθ0ι- 

14}, αἱ 1). 1. οἷ Ἰηἴτα Ρ. 82. ο. ; δαξ μγε- 

οϑάθηξι δἰλουὶ τοὶ αἰΐδπι ἀἰα ἀπηθοίαπξ, 

αὐ ᾳφαοά ροβίθα ἰῃϑθοαΐαιϊη 5βὶξ, ἰὰ ῬΘΓΘΓ 

: 



ῬΉΖΡΟ. ΡῈ 

᾿ "“ 7 ᾿-.....3} 
ρὸν ἔπειτα μεῖζον γίγνεσθαι, Ναί. Οὔκουν κἂν ἐλατ- 

᾽ ὔ " 7 

σὸν γίγνηται, ἐκ μείζονος ὄντος πρότερον ὕστερον ἔλαττον 
΄ " " “ Ν εἶ 3 ᾽ 

ψενήσεται; στιν, ἐῷη, οὗτωι Καὶ μὴν εξ ἰσχυρο- 
᾽ εἶ Ε] 7 ΓᾺ 7 " »’, 

πέρου γε τὸ ἀσθενέστερον καὶ ἐκ βραδυτέρου τὸ θᾶττον ; 
, -» “ 

Πάνυ γε. Τί δαί; ἂν τι χεῖρον γίγνηται, οὐκ εξ ἀμεί- 
Νι δὶν 7ὔ 2 3 7 , -“" ᾽ν " 

νονος, κωὶ ἐὰν δικαιότερον, ἐξ. ἀδικωτέρου; Πῶς γὰρ οὔ ; 
"νΝ “ 7 ᾿ᾷ -» , 

ἹΙκανῶς οὖν, ἔφη, ἔχομεν τοῦτο, ὅτι πάντα οὕτω γίγνεται, 
3 3 7’ ᾿ 7 7 7 ᾽7ὔ 

ἐξ ἐναντίων τὰ ἐναντίω πράγματα; Πάνυ γε. 

͵ὕ » 3 ͵7ὔ »“ ᾿ὔ Υ. ’ὔ Ἂ Ν 

πονζὼν τῶν ενῶντιίων δυοῖν οντοιν δύο γενέσεις, οὐ πὸ 

Ν ω ὃ. ἡ δι ΣΝ ἣν ον μ᾽ Ν ᾽ ον δ ἢ, { 7 

(μεν του ἐτέρου τι ΤῸ ἐΤΈρον, σο ὃ ὥυ τοῦυ ἐτέρου παλιν 

ἂψνι Αν ὦ 7, ν χ: , ΣΝ Σ 
πὶ ΤῸ ἘΤΈρΟν 5 μείζονος μεν γὰρ τραγβνῶτος καὶ ἐλᾶττο- 

72.δ΄: 
“ Ε Ὗ 7 2 3 “ὦ “-' ἣιὶ 3 ᾷ ᾿ 

αὖ; ἔστι τι καὶ τοιόνὸς ἐν αὐτοῖς, οἷον μεταξὺ ἀμφοτέρων 

ἐξ ἰσχυροτέρου γε] Βοά!. Τυῦ. Υ' αἱ., 4111, γε οταϊξέυπί. πο τεοΐθ, Ορί που. 

ἐξ ἀδικωτέρου] Υ. οὐκ ἐξ ἀδικωτέρου. 58ε4 τεςῖθ οοὐά, ῥ᾽] υτἶπιὶ 1ΙΔθπιαὰθ ορέϊηιὶ 
οὐκ οὐτίαπηί. 

μείζονος μὲν γὰρ] Υ'΄. μέν ἀεβιάἀοταίατ. 

Θαϑρθοίδιϊομθπὶ δνθηΐβδθ βἰσηϊβοοπηί : 
ἀπὰθ ΒΩ ΡΘΠΌΠΙΘΓΟ ΡῈῚ ἑαηιθη σϑγϊθη τ 

βαηΐ, Απάοοϊα68 Ρ. 18. ὅ. ἔχοντες μὲν 
τὸ σῶμα τοὐμόν, κρατοῦντες δὲ τοῦ βίου 

καὶ τῆς οὐσίας Τῆς ἐμῆς εἶτα ἔσωζον. 
Χοπορὶι. Ογιορ. 1. 6, 8. οἴει τι, ἔφη, 

ἧττον τοῦτο εἶναι αἰσχρόν, ἢ εἴ τις ἔχων 

μὲν ἄγρούς, ἔχων δὲ ἐργάτας, οἷς ἂν 

ἐργάζοιτο, ἔπειτα ἐῴη τὴν γῆν ἀργοῦσαν 

ἀνωφέλητον εἶναι ; 

Ῥ, 71. ἹἹκανῶς οὖν---ἔχομεν τοῦτο] Η. 
᾿ 6. δαξϑη6 ἰοο ρεγοορίηιιβ. Τηΐτα Ρ. 100. 

Ὁ. τοῦτο --- ἔχω παρ᾽ ἐμαυτῷ. 306 Ἐο- 
Ρὰ}]. ν. Ρ. 477. κ. ἱκανῶς οὖν τοῦτο 
ἔχομεν----, ὅτι κ.- τ. Χ. Ἡ ποοίθί. Ρ. 167. 
Β, ἔχεις τοῦτο ἰσχυρῶς ; ΑἸΟΙΡ. 1. Ρ. 
110. ἃ]. 

ἔστι τι τοιόνδε---οἷον μεταξὺ ἀμφ. Η, 
8. δϑέηιδ αἰϊᾳιῖαά πιο λμηι ἡπιέου ἄμιο σ0Ή- 

ἐγαγία 7 ας νϑυθὰ βίατιτη δ χρ]οδηίΥ 
15. σψοθὶ8: δυοῖν ὄντοιν δύο γενέσεις, 
ἢ, 6. απρίοα οὐἷβοὸ γπμΐα. Τυςοῖο 

Θπϊπὶ ἀθ πο ἐπϑέϊϊε Βοοσαίθβ οτηπ8πὶ 
πιαἰδΈϊοπθσὴ {πὶ Ρ]1οὶ σοπε ποτὶ βίαία. Ῥτὶ- 
ΤΩ Θϑί, δχ 110 σθ8 τηπίαϊα αἰϊβοθαϊί : 

βθουηάα8, ΠΌ6 1 Τ65 πιιίαία. ρετιηθδί, 
ααθτα αυϊάοτη Ρ ἢ ]Οβορ μα 5 μος ἰοοο γε- 
νέσεως ΠΟΙΏΪΠ8 ΔΡΡΘΙΪανῖϊ : ἰευ 5. εβέ 
1116, ἴῃ 4.6 πὴ τ68 τπηπίαΐα ρουνοηϊί. ὅε- 

ΤΊβϑιιηθ δαΐθιῃ Ἰυαϊοαΐ δυοῖν ὄντοιν 6586 
δύο γενέσεις, ἴος Θ8ῖ, ἀποταηι σοπέγᾶ- 

τσ τα ἀρ] ] 6 ΠΔ 6588 ΟΧ 86 ᾿νίσθηὶ ρ6- 
ΠΘΙΘΙΙΟμΘ τη. Ὑ ϑ] αἱ, βὶ 4118 ἀογη)ϊέ, 15 
ΣΧ ν]ρ᾽]α ἐγδηβις ἴῃ Βοππαπ).. Θιαὶ 
αυϊάθηι βέαί8 4 υ τη βὶπέ Ομ γα] ; 1}16, 

401 Ἰηΐθγ ΠῸ8 τηϑαϊιι8 Ἰηςοτ)]θοία5 θϑί, ἀὰ- 
ΡῬΊΪοΙΒ. ΡΘΠΘΙῚ8 6588 Γοοΐθ Ἰυἀϊοσαίατ. Αὐξ 
ΘΏΙῊ ΟΣ ν]ρὶ]α δὰ 5οΙηπΌτα ἰγαηβια, 
1Ἰᾷά αυοά οὐαογηυίδοοῦο ἀἰοὶπηι8 ; ἃ ὁ Χ 
ΒΟΙΏΠΟ δὰ ν]ρι!δηῖ ρϑγνθηΐμηαϑ, αυοα 

ἐπαρογρ δοὶ νΟΟΆΓΘ βοϊθιηῖθ. ϑ'ϑα δυάϊδ8 

αυῷ Ρ]αΐο 'μ88 46 ἴδο τῷ ἀθίποθρβ ἀ18- 
Ῥαίανϊ. 
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52 ΡΙΑΤΟΝῚΒ 

ν᾽ , Ν ψΨ. ΔΥᾺΧ ΔΚ Ἀ » “ κ Ἁ 

νὸς μετωξὺ αὐξησις καὶ φθίσις, καὶ κωλούῦμιεν οὕτω τὸ μὲν 
᾿ ᾿ δ... 7ὔἷ , 

᾿ αὐξάνεσθαι, τὸ δὲ φθίνειν; Ναί, ἔφη. Οὔκουν καὶ δια- 

κρίνεσθαι καὶ συγκρίνεσθαι, καὶ ψύχεσθαι: καὶ θερμιαίνεσ- 
, ν ζ΄ "» 

θα;, καὶ πάντο; οὕτω, κἂν εἰ μὴ χρώμεθα τοῖς ὀνόρνωσιν ἐνεα- 
ἂ »» "Ἷ “ “ Υ͂ -“ 

γοῦ, ἀλλ᾽ ἔργῳ γοῦν πανταχοῦ οὕτως ἔχειν ἀνωγκαῖον, 
7 ᾿ ὦ ε δι Ἦ ᾽ ᾽ὔ ᾽ὔ , ὝΕε 4 ᾽ ε 

ψργνερθᾳί: σὲ αὐτὰ εξ ἀξλήδω, πλακα σε εἰναι εξ εχοῶ- 

φέρου εἰς ἄλληλα; Πάνυ γ᾽, ἢ δ᾽ ὅς. ἰϑουῖ 

ΟΟΆΡΟΧΨΙ. Τὶ οὖν; ἔφη, σῷ ζῆν ἔστι τι ἐναν- 

φίον, ὥσπερ τῷ ἐγρηγορένωι τὸ οὐλῥῥῥδιον Πάνυ μὲν οὖν, 

ἔφη. Τί; Τὸ τεθνάναι, ἔφη. 

τε γίγνεται ταῦτω, εἴπερ ἐναντία ἐστί, καὶ αἱ γενέσεις 
ἂν. .8. 2 »ω Ν 4 ᾿ "- ΕΒ Ὁ" Ἁ Ε 

εἰσὶν αὐτοῖν μεταξὺ δύο δυοῖν ὄντοιν; Πῶς γὰρ οὖ: 
ν Ν ΄, εἶυν ᾿ ΄ - “ δ) " 

Τὴν μὲν τοίνυν ἕτεραν συζυγίαν ὧν νῦν δὴ ἔλεγον 
3 Ξ δέ πι, ὧν ε ΝΜ 7 Ν ᾿ε. 3ἃ Ἀ Ἀ 7 

δγώ σο!, ἔφη, ἐρῶ, ὁ Σωκράτης, καὶ αὐτὴν καὶ τὰς γενε- 

Οὔκουν ἐξ ἀλλήλων! 

τχόχήρη, φρκ νὰ Ὄστνν μῆνα 
σεις συ δέ οι τὴν ἐτερῶν. 

ἐξ ἑκατέρου] ὅϑϊ. ΒοΑἉ]. Τυῦ., 1]. 
Ο.». ΧΥΙ. 

» κἂν εἰ μὴ χρώμεθα---Ἴ Βυζτπᾶπηιι8 
διὰ 1) 6πιοϑμθη18 Οταῖ, ΜΠΙαϊάπᾶπι ρΡ. 838. 
“« Ψοουΐαπι ἄν ἴῃ ἕοτγιηϊα κἂν εἰ ρσοριὶθ 
Ρογίάπεσθ δὰ δἰίθστιπι ροβί εἰ σνϑγθυπὶ 
ΠΕΘΑΤΙ. ποῖ ΡΟϊαβὲ : ὈΠΙΠδυα δπὶμπ ἀ10- 
ὑἱοη 8 ἔουτὴα ἰεθο δϑ8ΐ, καὶ εἰ τοῦτο ποιοίην, 

εὖ ἂν ποιοίην, αυοὰ ἴπ Βαπηοηθ ΟὈἸ 00 
νῈ] 810 Θβοσθπάαπι εβί, δοκῶ μοι, καὶ εἰ 
τοῦτο ποιοίην, εὖ ἂν ποιεῖν, νο] βΒἷο, κἂν, 
εἰ τοῦτο ποιοίην, εὖ ποιεῖν. [7άτῃ νϑῖο 

ἢῶο ἔοσταυϊα κὰν εἰ, ΡΙαπθ υἱ 1.αἱ, φέξαηι- 
δὲ, ἴῃ Βοτλοη8. αυοίϊἀϊαπο ἱπάπιδταΐ 81ρ- 
πἰβοδίίοποια οορτιαίδη) Ρδτίϊοϊο καί- 
περ, Τα. φιαηνυῖδ. 0 ἴδοῖο, αυοίί68 
14, αυοὰ ρῥτοίᾳϑὶ σοπίϊηθγθίυσ, ποῖ αξ 
ἱποϑυίι πὶ οβϑθέ ϑππῃἰἰαπάστη, ἴῃ Θτθοο 

αὐυϊάθηι βθτταοηθ ἱπαάϊσαιῖν8 ἴῃ ορίδινὶ 
Ἰοσυσα βυσοράοθαίς, τϑιηδθηΐθ ἰδ ΠΊΘΙ 

10 κἄν, ἵἴπ αυο ρατίϊοιϊα ἄν οοηϑορὶξα 

παΠο οἵδί, 1ὴ6 ηὰᾶ τ πιομἱϊξ Ἡρὶπ- 

λέγω δὲ τὸ μὲν καθεύδειν, 

Ψυ]ρο ἐξ ἀθεϑι.. 

αὐτοῖν μεταξὺ] Υ΄. αὐτῶν. 

ἀοτῇ. αἀ Ῥ]αΐοπ. ϑορ δέ. 8. 39." 
γένεσίν τε εἶναι ἐξ ἑκατέρου] Η. 8. αἰι- 

φἰϊοθηιηιι6 6886 δ: αἰέξεγο αὐ αἰέξεγιι 
ἐγαηπϑἰἐϊοτιοηι. ὅϑὶ. Ὁ. 71. Ε.-. ἐκ τῶν 
τεθνεώτων ἂν εἴη γένεσις εἰς τοὺς ζῶντας, 
4αοχυτη νοθογα πη σαἰϊοπθη οὺγ Ἠροὶη- 

ἀογί. δ]ῖᾶπη 6586 Ἰπάιοανοσῖί, θαυϊάοσπι. 
ΒΟ ῬΟΙβρίοῖο. Αἰαὺθ ῥτοσβὰβ δοάθιῃ 
τηοἂο ρᾶυ]ὶο δηΐθ ϑβοτὶρίιυπη Ἰθρίπια8, 
δυοῖν ὄντοιν δύο γενέσεις ἀπὸ μὲν τοῦ 
ἑτέρου ἐπὶ τὸ ἕτερον, ἀπὸ δ᾽ αὖ. τοῦ ἑτέ- 
ρον πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον. 

σαν». ΧΥΙ. σ. καὶ αἱ γενέσεις---δυοῖν 

ὄντοιν ;) Η. 6. εἰ γαξίοηδβ, φεῖδι ας 

εἰρπιέιν, ἀκ ϑιεπξ ἀποὺ εἰϊὲ8. φιιαδὲ 
ἐπέεν)οείω 3 

συζυγίαν 1. 6. ραν τέγιι σοπένατὶα- 
ται. 

σὺ δέ μοι τὴν ἑτέραν] Ἰμί6}}. ἐρεῖς. 
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ΡΗΖΞΡΟ. 9 

Ν Ν ὅσος ὃ Ν ᾽ - θ “ὃ Ἀ ᾽ 

χὸ δὲ ἐγρηγορέναι, καὶ ἐκ τοῦ καθεύδειν τὸ εἐγρηγο- 
"Ὁ : ἢ Χ ᾽ὔ 

φέναι γίγνεσθαι καὶ ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι τὸ καθεύδειν, καὶ 
ρ»᾿ “ ΝῚ Χ 

σὰς γενέσεις αὐτοῖν τὴν μὲν κατωδαρθάνειν εἰναι, τὴν δὲ 
3 ’ὔ ε “ ᾽ “ ᾽ ᾿ ἈΝ ΓῸ 

ἀνεγείρεσθαι. ἱκωνῶς σοί, ἔφη, ἢ οὐ ; []ὐνυ μεν οὖν. 
“ ἷ “ Ἁ 

Λέγε δή μοι καὶ σύ, ἔφη, οὕτω περὶ ζωῆς καὶ θα- 
͵ ᾽ ᾽ ΄ Χ ἣ »ν ᾿ ᾿ ΄ τ ν 

νάτου. οὐκ ἐναντίον μὲν φὴς τῷ ζῆν τὸ τεθνάναι εἰναι ; 

Ἔνγωγε. Τίγνεσθαι δὲ ἐξ ἀλλήλων; Ναί. ᾿Εξ οὖν τοῦ 
-» Χ 7 “ 

ζῶντος τί τὸ γιγνόμενον; Τὸ τεθνηκός, ἐφη. Τί δαί, ἢ 
᾽ [2 ᾽ ἰδὲ ἰων ᾽ »“-}ο ΕΣ ε 

δ᾽ ὅς, ἐκ τοῦ τεθνεῶτος; ᾿Αναγκαῖον, ἔφη, ὁμολο- 
"»Ὡ ων ἴων , Δ“ Ζ 

ψεῖν, ὅτι τὸ ζῶν. ᾿Εκ τῶν τεθνεώτων ἄρω, ὦ Κεβης, τὰ 
-» 7 ᾿ ς " 7ὕ 7 ν ᾽ 

ζῶντά τε χαὶ οἱ ζῶντες γίγνονται; Φαίνεται, ἐφη: 
Ὁ “ 

Εἰσὶν ἄρα, ἔφη, αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ἐν “Αἰδου. ἴΒοικεν. 
»“, "“ "»" “ ’ὔ 

Οὔκουν καὶ τοῖν γενεσέοιν τοῖν περὶ ταῦτω ἢ γ᾽ ἕτερα 
“ Ἂ Ν ͵ὕ 

σαφὴς οὖσα τυγχάνει; τὸ γὰρ ἀποθνήσκειν σαῷες δήπου, 
Χ ,. Χ τὰ ᾿ 
ἤ οὐ; Πάνυ μὲν οὖν, ἐφη. 

" “" “ ΕῚ ω Ἂν 

Πώὼς οὖν, ἢ δ᾽ ὁς, ποιήῆσο- 
3 3 7 Ἁ ᾽ Λ 7ὔ 9 ᾿ 

μὲν ; οὐκ ἀνταποδώσομεν σὴν ἐνῶντίῶν γενεσίν, ἀλλὰ 
" Χ "). ς “ : “ὁ 3 δκδι, 3 δοῦ -“, 

τΤαυτῆ χωλῆη ἐστῶι ἢ ᾧυσις: ἡ αἀναγκῇ αἀποθουνῶι τῷ 
»-. ᾽ Ε 7 Ἁ 7ὔ 7 Ε 

ἀποθνήσκειν ἐναντίαν τινὰ γένεσιν; Πάντως που, ἐφη. 

Τῶα ταύτην; Τὸ ἀναβιώσκεσθαι. Οὔκουν, ἦ δ᾽ ὃς, 
ΕΣ 3) 59 7 5 -“" 7 “ἃ 2 ἴω ] 

εἰΠῈρ 0 Τὶ ΤῸ ἀναβιώσκεσθαι, ὦ Τῶν τεθνεώτων ον εἰςῆ γ2-} 

170 
᾽ Χ Ν ΟΦ πἰνες: » ; 

νεσὶς εἰς τοὺς ζώντως οὕτη, τὸ ἀναβιώσκεσθαι ; Πάνυ γε. 

τοῖν γενεσέοιν τοῖν] Ν. ταῖν γενεσέοιν ταῖν π. τ. Ρ. δῃποί. 

Ὁ, καὶ τὰς γενέσεις ---- ἀνεγείρεσθαι] 
196 πᾶς οοπβίζασίίοπο γν. Μίδα, 8 289. 

᾿8ηποί. ἤ. ᾿ 
ἱκανῶς σοι, ἔφη, ἢ οὔ] Μδποη. Ρ. 7. 

Β. ἱκανῶς σοι, ἢ ἄλλως πως ζητεῖς; 

Ξε, Οὔκουν καὶ τοῖν γενεσέοιν 68 ἃτ- 
ἐϊσαϊο πγαΒΟῸ ΠῚ σ ΘΠ Θυῖβ5 ΠΟΙ ΠῚ θ 5 ἔδπϊ- 
ὩΪΠ5 ἴῃ ΠΌΤΩΘΤΟ ἀ08}1 ἃ αἱ 5011{|5 ν. Οτο- 
βΒοτ, Οουΐϊηίῃ, Ρ. 804. ΜΙΑΙΚΙ πὰ, δα Ἐμ- 
Τρ. ΘΌΡΡΙΪο. ν, 140, Ἐτηοβι δά Χεμπορ]ι. 

ει. τι. 8, 18. Μαίιπ. 280. Ῥτὸ 

γενεσέοιν, αυοά Π10Ὁ] ᾿ὰθ πίαΓ ΟΙΏΠΟΒ, 6 Χ 
ΡΓβοθρίο ρτατηπιδιϊσοστα πη βου ΒΘ ΉΘῈΠῚ 
ζαϊὶ γενέσεῳν, ἀοσεπΐία ἴπ 5. }]}θᾶτη ἃπίθ- 
ΡΘ ΒΟ! πηᾶτη το]θοΐο. ἘΠῚ νἀουὶ βᾶπα 
Ροίεϑέ ἴῃ αυϊθυβᾶδπι 110118 ΟΪ1π) 1ΐα 
βου ρίαπῃ ἔα ͵ 586, φααπι Ρατὶ5. εἴ γαῖο. ἃ. 
ΠΟΒΕΣΙ ΘΧμϊ απ γενέσεοιν. ϑεᾷ νἱάᾶ. 

Ῥυζειηδππὶ Οὐ. Αἰηρ! ον. ἔν 1. 198. 001], 
Ρ. 191. 



4 ῬΙΑΤΟΝῚΝ 

᾿Ομολογεῖται ἄρα ἡμῖν καὶ ταύτη σοὺς ζῶντας ἐκ τῶν 

φεθνεώτων γεγονένωι οὐδὲν ἧττον ἢ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν 

ζώντων. τούτου δὲ ὄντος ἱκωνόν που ἐδόκει, σεκρυήρίον 

εἰναι, ὅτι ἀναγκαῖον τὰς τῶν τεθνεώτων ψυχὰς εἶναί ποῦ, 

Δοκεῖ ὧν ἔφη, ὦ Σώκρατες, 

ἐκ τῶν ὡμολογημνένων φᾷ γαρῇῳ οὕτως ἔχειν.. 

ὧκνρ. ΧΥΙΙ. 
3 ’ ς Α͂ . 2 Χ -“ 9 νι ᾿ δι, ἃ. 

ἀδίκως ὡμολογήκαμεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. εἰ γὰρ μή ἄξει 

ὅθεν δὴ πάλιν γίγνεσθαι. 

δὲ τοίνυν, ἔφη, ὦ Κέβης, ὅτι οὐδ᾽ 

ΜῚ ζ δ ὧδ -“ Εν ὦ 7 8 (κ ΗΥ̓ 

᾿ἀνταποδιδοίη τὰ ἐτέρῶς τοῖς ἐτέροις γιγνορνενῶ, ὠσπΈρει 
᾽ “. 9 ᾽ 2 -“ὔ Ἵὔ ε , 2 Ὁ δ 

κυκλῳ περμοντο, ὧλλ εὐθεῖά τις εἰη ἢ γένεσις ἐκ τοῦ ετε- 
’, Χ Ν Ν Ν ΄ ΄, 

ρου μόνον εἰς τὸ κωταντίκρυ καὶ μὴ ἀνωκάμπτοι πάλιν 
Ἀ... ἃ δ, ἢ ν ν Ὁ “ἀν Ὁ ΄ 
ἐπί τὸ ἐτέρον μηδὲ καρ πήν ποίοιτο, οἶσθ᾽ ὁτι πᾶντα τελευ- 

ἱκανόν που ἐδόκει) Υ΄. ἐδόκει ἀδεγαί, χυαοᾶ ργθυθτπὶ ΒΟΩ]. ΤΡ. Ψαξ, Ψ ηθῖ, 

8111 Ρ]υτΊπαὶ ΠΡ τ]. 
ὅθεν δὴ πάλιν] Οοάά, αἰϊψυοί ὅθεν δεῖ πάλιν γίγνεσθαι, αἱ Ἡθίμάἀοτῆαβ βου 6 ῃ- 

ἄππὶ οοη]θοοταῖ. ϑ'ϑα νἱ 46 ἃῃποῖ, 

ΠΑ». ΧΥΠ, 

ῬΡ, 72. ἱκανόν που ἐδόκει τεκμήριον 
εἶναι] Τπιροτέδοϊατη ἐδόκει τοβριοἰϊ δὰ θᾶ, 
αὐυῷ Ρ. 70. ο. ἢ. ἀ6 ᾿ὰο τὸ αἰβραίαϊα 
βαηί. Τοῖπ46 μὑτὸ ὅθεν δὴ πάλιν γίγ- 
νεσθαι ηυοά σοπ]θοϊέ Ἡφίπάοτ. ὅθεν δεῖ 
πάλιν γίγνεσθαι, Ἰὰ οδἰϑὶ πη ΔΙ:φαοί οςοἀά. 
Βοιϊρίαμα δχϑίατ, ἰδπθη τερυπ]δη πη 

ΠΆΏΟ ΘΘΗΒΘΙΛι18. Εἰθηΐπ αυυτη Θἰϊδη) 

Ἰγδϑο ἴπ ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ ἀϊβραϊαίϊοηθ ΘΟΙΏΠΙΘ- 

τηοτδίδ βἰηΐ, ΠΘΟΘββασὶο ογαίίοηθ ΟὈ]Ϊ]υἃ 

Θηππ Ἴδη ἃ χαοταπί. ϑο]θέ δυίθτα ἰπῆ- 
Ὠϊτν 5. ροβί γϑ᾽ αἰϊνα ἀϑυσρᾶτὶ, δὶ Ἰάθιη 
ΓΒ ΡΘΓ ἀθιηοπβίγαι να δχρυθϑϑα Τα ὶ- 
ἰᾳτ. Θυοά αυϊάοπι ἴῃ πὸ Ἰοοαμ οἂ- 
αἰ, Νὰπι αδ] ρῖοὸ ὅθεν δή ροβαθγὶβ καὶ 
ἐκεῖθεν δή, ἱπβηϊᾶνο ορυβ 6886 νἱάθὶβ. 
ΟἿ, ᾿οβί. ὃ 128. δπηοί, 8. 

Ολρ. ΧΥΤΙ. ὅτι οὐδ᾽ ἀδίκως ὧμολο- 

γήκαμεν] Η, 6. ποῃ ἔδηιθῦθ, ποη ἱη)ειτγῖα, 
ποτ ϑῖπ οαῖϊιϑα. Ἐράθιη τποᾶο εἰΐδμι 
δικαίως λέγειν οδὲ γερο, ἤρθη ἰοηΊΘΥ 6 
αἰϊοονθ, Ὁ. ΧΥΤΙΙ. ΡΤῸ 0 ς. χχ, ἀϊοϊίαν 
ὀρθῶς.--- Μοχ ἀνταποδοῦναι ροδίίμπι δὶ 

ἀνακάμπτοι] Ν'. ἀνακάμπτῃ. ς « 

ἱπίσαηβιἶνο, ἀθ αὰ0 ἃ8ὰ ν, ὙἼΡΘΙ. Ρ. 
186. Νῶιι βθηβὰβ ἢϊῸ δϑὲ : δὲ 1768 οοπ- 
ἐγαγΐδ εἰνὲ ποὺ ἔΐα τεβροπαετεπέ, εξ 
πιμιέμα 6886ὲ φαγμῆι οΟΥΡῸ; 8ὲ ρεπογαξῖο 

ποη πἰδὲ γεοέα 688εὲ εἴ βἰηιρίοα;, μὲ τποτεϊβ 
6 υἱέα, πιογϊιπαο, ποτ οοπέρα. 

καὶ μὴ ἀνακ.---καμπὴν ποιοῖτο] 1)6- 

τηοῃβίσαίυ 5 ϑοογαῖθβ σοπίτασιδ ἤΘΤ] 6 Χ 
σομίγδΓ}18, αἱ, 81 Βοσγυτη ΔἸ ΘΙ πὶ εἶδτιδὶ 
αἰΐθσαμι, ποὺ ἰΐθτα) ἢδΐ Ρῥσὶπεοὶρὶαπὶ 

αἰζθεῖα8,. θαα]ὰ8. ταίϊοηθ αἀἰβ᾽ αποΐδ αυδβὶ 
ἴῃ οὐὔϑιὰ τϑαθαηΐ, ποῦ δυϊθιῃ τροίδ 
[η68 ρτοσθάδηϊ, αἰ νϑυ 8 ἃ ΘΌΓΒΟΣΙ- 
Ὀι5 οὐ δυγισῖβ ἀθϑυπίῖβ. . Ἰ)τοϊζατ. αιιξθ πὶ 
ἀνακάμπτειν, ηιιὲ οἶγοα πιρίαηι δα Υιιτς 
εοίὶξ ; καμπὴν ποιεῖσθαι γϑτο, φιιὲ τείγῸ 

ἀεῖπάε δἑαάϊμηι τεοιγυὶϊξ. ΝΙϊγυτῃ οχ- 
δοίδ υπ8 βίδα!!! ρασίθ σαστα8 ἢθοιθ θδηίοΣ 

οἶτοῦ τηρίδιῃ (καμπτῆρα), αὑο δ]ίθτα οοη- 

βοθγθίυτ, Ο8]18 ΘΌΓΒαΒ ΔΡΡϑ] αἰ οδὲ 
δρόμος ὁ ἐν καμπῇ. [Ιπίργάμτῃ νοτὸ ἀ6- 
οὐδ ἰδηΐϊα) υπἃ βίδα ρᾶγίθ ΘΟΥΤῸΒ 

τοῖχο νομοθδηίαγ, 815 ΘΌγΒὰ5 ἀϊσθθα- 



ΡΗ2Ρ90. δῦ 

-“ Ν  Ἀκ ἴ -“" Ἅ 7, δ, Ν ΑΝ ΄ 4 

χῶντα τὸ αὐτὸ σχῆμα ἂν σγοίη καὶ τὸ αὑτὸ πᾶθος ἂν 
ἈΝ 7 ᾽ὔ " δ ᾽ “ἣν 

πάθοι καὶ παύσαιτο γιγνόμενα ; Ἰ]ῶς λέγεις ; ἔφη. Οὐδὲν 
«ἢ μὰ ᾿Ν  ἿΝ ἐς “ [3] ᾿ς ᾿ 3 ᾽ “ ᾽ ᾿ 

χαλεσπον, ὃ ὃς, ἐννοησω! ὁ λεγω ὡλλ οἷον εἰ τὸ κατα- 
Ἂ Ν ᾿ Ν ᾽ ᾽ 7 ᾿ ᾿ 3 7 

δαρθάνειν ῥμν εἰῆ, τὸ ὃ ἀνεγείρεσθαι [βῆ ἀνταποδιδοίη 
ἱ ,ὔ ᾽ - 7, 4) -“ ἐϊδι...» 
γιγνόμενον εκ του καθεύδοντος, οἶσθ᾽ ὁτι τελευτῶντα πᾶντ 
λ “ , ᾽ 7ὔ 7ὔ ᾿ 3 ων ᾿ 

ἂν λῆρον τὸν Ενδυμίωνα ἀποδείξειε καὶ οὐδαμοῦ ἂν 
7 Ν Ν Ν “ἢ ΄. 5... Ὺ μὰ , 

φοαινοιζο, διὰ τὸ καὶ τῶλλα πάντα ταὐτὸν ἐκείνῳ πέεπον- 
7 6 δ ᾿ ἍἋ 3 Φ 7 Ν ΄ ὃ 7 

θεναι, καθεύδειν καν εἰ ξυγκρίνοιτο μὲν πᾶντα, διοκρίνοίτο 
Χ 2 Χ “Ἃ Ν Ὡ ΙΝ 7 Ἂ ᾿ ς “ 

δὲ ῥῆ, τῶγυ ὧν τὸ τοῦ Αναξαγόρου γεγονὸς εἰῆ, μου 

πάντ᾽ ἂν λῆρον] Δ΄. πάντα λῆρον, ηποά ᾿πνῖι18 οοὐά. οὐπὶ ΒΘΚΚΘΙΟ ταυ αν] τη 18. 

Νοαᾶὰδ δηΐτη ἀοίθοί5 σοσῦ]ῶ Ἀ}10 τπο040 Θχουβαιὶ ροίϊοβί. 

ἐὰν δρόμος ἀκάμπιος, ἁπλοῦς, ν6] εἴίδιῃ 
εὐθύς. ν. ῬοΟΙὰχ ΟΠ. τι. 147. εἰ Ηδ6- 
ΒΥΟΠΐα5 ν. ἀκαμπτόδρομοι.----1)6 Τογτηαϊα 
οἷσθ' ὅτι, φιατη Οτοοὶ τϑιϊαυεθ οτδί!ομὶ 
παρενθέτως ἱἰπίοτβουιπί, νἱά, Ἡειπάοτγῇ, 
84 Οοτρ. Ρ. 486. κα. ϑοϊιεοῖδυ. Μαεϊεί. 
Ὁ πι, Ρ. 92. οἱ Αιπϑυβίοογαε δὰ Π᾿ϑπ) ϑί. 
ἀθ ϑ'ντηιποσ. Ρ. 118. 16. εα. ΠΑ εἱβκ. 58. 
Ἀρρᾶχαῖ. δὰ Ἰθιμοβέμθη. ἃ ΞΟ ΐθτο 
δα 10, Ὁ. 785. 5Ξ6α. Τ. τ᾿ 

τελευτῶντα) ἑαπάφηι. νὶά. Δίδ(ἢ. ὃ 
οῦϑ., 

πάντ᾽ ἂν λῆρον τὸν ᾿Ενδυμίωνα ἀπο- 
δείξειε] Τ᾿ δοῖο Κἰθρμδπαβ: ογιπία ἐαη- 
ἄδθηι βασογοηΐ, μὲ ψιρ ἐδ Ἐπαψηιοηο 
εἰἰσιυιγιέμν Πρ 6586 υἱάονοη ἐγ. ΝΊταΙ- 
ται ἰατα ΠΟ Ὁπι|8 Επἀντηϊοη Ρ6Γ Ἰοπ- 
Βᾶτη ΔΠΠΟΣΌΠΙ ΒΘ Ίθιὴ ἀΟΥΤΉ1γ 1556 νΙἀ6γ6- 

ἴωγ, 5686. οπιπΐα, 4 ἴῃ Πὰσ τοῦθ ὴὶ ἀηΪ- 
νϑιβιϊαίθ γθρθυϊυηίαγ, Ῥογρθίαο Ῥγθηα- 

ΦΟΠΙΌΣ βοῖῆπο. []οι ποτα σΟρίθβ6 οἵ 

εἰθρδηΐθυ 1ΠΠαβίτανις ΥΥ̓ γίίθηρθαο}. δὰ 
ἢ. 1. Κα ἴάδηιν νὶν ἀοοίι8 αὐοά νετθᾶ: 
καὶ οὐδαμοῦ ἂν φαίνοιτο, οοη- 

ψογί : δὲ (οτημΐδ) πιϑημαηιὶ ἀρραγογοηξ, 
ἧπ 60 ἃ τϑοία νὰ νΙἀϑίυγ ἀθο] η 8556, 

αυδπαοαυϊάδπι νουθὶ φαίνοιτο 50] οἴ πὶ 
ΠΟΙ εβί πάντα, βθὰ ὅ Ἐνδυμίων, τι θ6η6 
τποπυϊέ Ἡδίπάοτῇ,, σΟΥαρασᾶμβ 1186 Ἐπ- 

ἐμ ν ἀθτα. Ρ. 275. Β. Νὲες ρῥτοίεξοίϊο στᾶγᾶ 
εϑ σθρϑῃηδ ἰδ ποιηϊηδίϊνὶ 5, ΒᾺ] οἰ 

τηυίαίίο, νἱὰ, Οοτρ, Ὁ. 610. Β. ΤΒοδί, 
Ῥ- 148. Α. Χεοπορὶι. ΑπδΡ858. 1. 4, ὅ. τν. 

2, 19. Μϑηιοσδῦ. 11. 2, 14. 4]. Βοτπα- 
Ια οὐδαμοῦ φαίνεσθαι, παίϊο ἴο- 

60 ππριογανὶ, φιλιὰ ριέαγῖ, ρνῸ Ἠϊλῖϊο 

παδογὲ, ᾿ς ἰθβε οηϊα Ππαροθίο. ἀοιῖρ. 
Ῥ- 4δ0. ο. οὐδαμοῦ ἂν φανῆναι τὸν 
ἰατρόν. Ἰ)οπιοβίμθῃ. 46 ὥοτζοῃ, Ρ. 328. 
οἀ. Βοἴβὶς, ἐν οἷς οὐδαμοῦ σὺ φανήσει, οὐ 

πρῶτος, οὗ δεύτερος, οὐ τρίτος, οὐ τέταρ- 

τος, οὐ πέμπτος, οὐχ ἕκτος, οὐχ ὅποστοσ- 

οῦν. 1άὰ. ἀθ Εὰ]5. Τιϑραΐ. μ. 370. οὐδα- 
μοῦ γὰρ ἂν φανῆναι καθ᾽ ἑαυτὸν ἐκεῖνον. 
ῬΙατα ἀαθυπί ὙΥ ν(ἰοπθαοῃ. δὰ ἢ. 1]. 
ΒοΥρ]θυ. δὰ Ατϑίοριι. Ἐο]θβίαζ. ν, 
144.---δηΐαὰβ ἀθ Ἐπαντίοπο ν. ΟἸςου. 
Τυβο. τ. 38. ἰδίαις 1)ν18. ὅ.Βμο]. ἀ ρο]- 

Ιοπ. ἈΠοα. ]. τιν. ν. ὅ7. οἱ ΟἸ υπιρίοάοσ. 
δα ἢ. 1]. 

ταὐτὸν ἐκείνῳ πεπονθέναι, καθεύδειν 
1)8 δο σοῃβίσαοίίοπα ἀϊχίτηβ8 δὰ Αρο- 
Ιορ. ϑοοσαΐ. ο. νὰ. Οὐοπίοδγ θἰϊᾶσῃ ρΡ. θ8. 
Ἑ.Ῥ: 74. Ἀ. ρ. 78. 6. 

σ. ταχὺ ἂν τὸ τοῦ ᾿Αναξαγόρου γὙεγο- 

γὸς εἴη]. ἃ παχᾶσοτγᾶβ, (ΟἸΔΖοιμθηΐα8, ρὰ- 
ἰᾶν]δ ΟἸΏΠΘ8Β ἀυΟπἀδπ) Τα 8 ΘΑΙΙΩΠ 16 
Θἰειηθηία ἔαϊβϑο ἱπίου 56. σοηΐυδα, θά 

ἀοἰπαρ ἀϊςιϊηοία οἱ ἀϊραβίδ ἃ ταθπΐθ. 1)6 
4υἃ τΘ ΠΙΌτυτα βοτὶρβογαΐῖ, σα] 5 μος ογαΐ 

ἰπ απ: ὅμοῦ πάντα χρήματα ἦν, νοῦς 
δὲ αὐτὰ διῆρε καὶ διεκόσμησε. ΤιδοΙί. 



δ0 ΡΙΑΤΟΝΙΞΒ 

πᾶντα γρήματα. ὡσαύτως δέ, ὦ φίλε Κέβης, καὶ εἰ 
ἢ »“, ““ ᾿ 

᾿ἀποθνήσκοι μὲν πάντω, ὅσω τοῦ ζῆν μετωλάβοι, ἐπειδὴ δὲ 
9 ΄ 7 " 4 - 7 Ν Ὁ" 4“ Ν 

ἀποθάνοι, ῥνενοι ἐν τουτῷῳ τῷ σγήμωτι τῷ φσεθνεῶτα καὶ μμῆ 
͵ὕ ᾽ Ἶ τ 3 Ν 9 ᾧ -“ 

παλιν ἀναβιώσκοιτο, ἄρ οὐ πολλὴ ἀνῶγκη τελευτωντοι 
, ΄ Ν δὲ » ᾽ Ν 2 Ν -“ "ὕ 

πάντα τεθνάναι καὶ μηδὲν ζῆν; εἰ γὰρ ἐκ μυὲν τῶν ἄλλων 
τὰ ζῶντα γίγνοιτο, τὰ δὲ ζώντα θνήσκοι, τίς μηχανὴ μὴ - 7 ᾽ ᾽ ἴω χ β᾿ Ϊ 

οὐχὶ πάντα κατανοιλωθῆναι εἰς σὸ τεθνάναι; Οὐδὲ μία 

μυοι δοκεῖ, ἔφη ὁ Κέβης, ὦ Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς 

Ἔστι γάρ, ἐφή, ὦ Κέβης, 
ς 93 Ν -“ ΧΝ “ ἡ ΟΠ. “ 5, ". 

ὡς ἐμοί δοκεῖ, πῶντος μᾶλλον ουτω, καὶ ἥμεις αυτῷ ταυτὰ 

᾿ -“»-ὦ- ’ὔ 

παντάπασιν ἀληθῆ λέγειν. 

᾽ 2 ΄ ς “ 3 5. -“ῃἽ Ν Ἁ 

οὐκ ἐξαπατωμενοι ορνολογουμνεν, ἀλλ᾽ ἐστι τῷ ὄντι καὶ τὸ 
3 7ὔ δ...» ἕν ψ' ἌἍ »» 7 

ἀναβιώσκεσθαι καὶ ἐκ τῶν τεθνεώτων τοὺς ζῶντας γίγ- 
ΝΥ Ν ω ἢ Ὶ “" ᾿ Ν - ͵ 

νεσθαι καὶ τὰς τῶν τεθνεωτων ψυχὰς εἰνῶ!, κῶς τῶςφς μεν 
-“ Ε “ »“," ἂ, »" 7] 

γ᾽ ἀγαθαῖς οὐρνεινον εἰνγῶ!, τοῖς δὲ κακοαιίς κοΐκίον. 

(κΑν. ΧΥΠΠ. Καὶ μῆν, ἔφη ὃ Κεβὴης ὑπολαβῶν, 

καὶ εἰ ἀποθνήσκοι] ΒΔ]. Τυῦ. εἰ ἀποθν., οπιῖδ50 καί, 
ἀλλ᾽ ἔστι τῷ ὄντι καὶ τὸ ἀναβιώσκεσθαι] Υ. ἀλλ᾽ ἔστι καὶ τῷ ὄντι καὶ τ. ςοπίτα 

τογατα οΟΡ᾿αογυσα δαοίογ ἴθ. 

τι. 6. Ἰρίααθ Μδπᾶρ. δ] θη, Ὁ 1αίυ Ὁ. 

ἴῃ ἘππΡ. Εταρη). Ρ. 40. 
Ρ. καταναλωθῆναι εἰς τὸ τεθνάναι] Η. 

6. πιοῦίς αὐδιγαὶ. ΑΛ οπίδπι δαΐθιῃ τίς 

μηχανή ἰάδπι εβδὲ αυοά οὐδεμία μηχανή, 

Ρτορίεσθα τοί μὴ οὐ ἀϊοϊζαγ, αυοα 5016 

᾿ ἀϊα ρΡοβῦ πϑρϑίϊοηδπι ἀβυγρδγὶ. ν. ᾿πέγα ἢ. 
88. Α. Β. ΖΕ Βοῃγ]}. Ρτοιῃ. ν, 628. ὅορἢ. 

(4. Ὑγτ. ν. 18.221. 288. 1065. Ευτὶρ. 
'“Γτοδά. ν. 792. 4].-- -Ἰλεϊπάθ οὐδὲ μία 

ΠΟ]1 ἀϊοίαηιν ρΡαΐατθ τὸ οὐδεμία: δος 
ΘὨΪ πὶ 51 ΠΡ ]]ΟΙ Θ᾽ βἰρηϊῆοας πα ; ]υὰ 
οϑί 6 πα ᾳιλάθηι, νι. 6. ὑγ γϑιδ πα. 

ν. Ενζαυτάς, δὰ ὅόρῃ, Απέροπ. ν. ὅ94. 

δα, τηΐπ, 
καὶ τὸ ἀναβιώσκεσθαι) Αὐιου]ὰπι τό 

ῬΘγάηθσα οἰϊδτη ἃ 5664. γίγνεσθαι οἱ 

εἶναι, Υἱχ εβὲ αυοὰ ἸποΟΠΘδΙη18.---- 1) 6 
οοιρδγαιϊνὶ5 ἄμεινον θὲ κάκιον ν. δὰ 
Οπίοη. ς- Χνι. 

ΟΑρ. ΧΥΤΠ. π. Καὶ μήν, ἔφη ὁ 
Κι.-Ἴ Οθ065 ϑοοσζαί (6 115, συ δἄδιυς 
ἀἰϊβραΐανιῖ, ῬΥΟΙΒᾺΒ 55 ΠΕ 6 η8 8 ἰᾶτα 
δἰϊαμι δβδοτί ταϊϊοπθιη, αυδ {15 βθπέθῃ- 

(1ἃ σου ΠΥΤΊΔῚῚ τηαχίτηθ νἱἀθαΐωγσ, Θυοὰ 

ΘΩ1πὶ 116 ἀσοθῖθ 80] 6 δέ, οπιηδθπὶ βοῖθπ- 
τἰὰπἢ 6586 ταοοσδίϊοπθι, οἱ ζοΐατα Ἰ]υά, 
ᾳαοὰ αἴδοοῦθ ΠΟ μ 65 γοσᾶσ βοἰθαπέ, 
Ὠ1] δἰ 6856 ῃἷβὶ τϑηνηϊδοὶ ; 1ὰ οἱ νἱἀθ- 

ἴὰΓ 6586 θ)]υβιποαὶ, 40 ᾿Ἰμσυ]απίοσ ἀν 
τλοπβίγατὶ ροϑϑὶξ Δηϊσηστα ἴῃ μος ΘΟΓΡῚ8 
δι. 586. στη ποι 88 Ἰάδοααθ νἷρα- 
1586, Ργαβαῦδπι ΠΟΙΩ͂ παβοθσθίυσ. [Ππᾶῶθ 
Β1 νϑσὰ βυηὶ 48 ἀθ τησξαδ ΤΟΙᾺΠῚ ΟΠ" 

(ΓΑΙ τη ΟΥΡ πα αἰδρυίΐίαταηΐ, βροπίθ 

ΠΟΠΒΘΑΟΪ(Γ ΔηΪπΊυ πὶ 6856. ἱπητηοσ Δ θσα. 
Ετ Β)}ὰ5 αυϊάδπι ταϊοπὶβ ϑοογαίθβ ἀθὶπ- 
Π6Ρ8 δοουγδίίοσοσπι ἰηβεϊυϊς ἀἰδραίδιϊο- 
ΠΘΙΏ. ) 

ἢ 



ΡῬΡΗθΌ. δ 

ΟἿ δι --. 7 Ν ,ὔ " Ἁ "Φ» 7 

ὅρου! Καὶ ἐκεῖνον Ὑε τὸν λογὸν, ὦ "Σώκρατες, εἰ ἀληθής 
3 ε Ν " Ν ἔ “ δὼ... ς Ζ ᾽ 

ἐστιν, ὃν σὺ εἴωθας θωρνὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ μυώθησις οὐκ 

ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα, καὶ κατὰ τοῦτον 
δὰ Υ͂ 7 ᾿ “ο᾿ 

ἀνάγκη που ἡμνᾶς ἐν προτέρῳ τινὶ γρόνῳ μεμαθηκέναι ἃ νῦν 
“ Ν Ζ ΟῚ Δ Ὁ" -“ 

ἀναρμοιμνησκόμεθω. τοῦτο ὃς ἀδύνατον, εἰ μνὴ ἤν που ἡμῶν 
φ Ν δι .Ὰ “ ἄφις Ν, Δ "7 7 “ Ν 

ἡ ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε τῷ ἀνθρωπίνῳ εἴδει γενέσθαι: ὥστε καὶ 
᾽ Υ δὰ 3 ὦ , 

ταύτη ἀθάνατόν τι ἔοικεν ἡ ψυχῆ εἰναι. ᾿Αλλ, ὦ Κέβης, 
τὸ 7 “ ΄ 3 

ἔφη ὁ Σιμμίας ὑπολαβών, ποῖαι τούτων αἱ ἀποδείξεις ; 
᾽ Ὕ ὰ 7 5 »“ Ρ᾿ 

ὑπόμνησόν με οὐ γὰρ σφόδρω ἐν τῷ παρόντι μυέρμινηρνοι. 

Ενὶ μὲν λόγῳ, ἔφη ὁ Κέβης, καλλίστῳ, ὅτι ἐρωτώμενοι οἱ 

ἄνθρωποϊ, ἐάν τις κωλῶς ἐρωτῷ, αὐτοὶ λέγουσι πάντω ἣ 
, ᾽ ΄᾿ 3 σῷ 5 εν 

ἔγει" καίτοι εἰ μὴ ἐτύγχανεν αὑτοῖς ἐπιστήμη ἐνοῦσα καὶ 
Ν ν “-' Ὡς ἢ “Ὁ 7] 

ὀρθὸς λόγος, οὐκ ἂν οἷοί τ᾿ ἧσαν τοῦτο ποιεῖν. ἔπειτα 
3.9 ν᾽ δ 7 " ΒΕ. “- ζ 

ἐᾶν τις ἐπὶ τὼ διωγράφψιματω ἄγη ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, 

ΕΣ 
ὃν... ονἿξ ὥ ᾽) ὔ “ 7, ς ᾽ὕ ΄, 

δὲ μὴ ταύτη γε, ἔφη, πείθει, ὦ Σιμμία, ὁ Σωκράτης, σκέ- 

᾽ - Ἴ - «0 - “ "} " 
ἐνταῦθα σαφεστατῶ ΚΟ Τήγορε!, ΟΖ, Τοῦτο οὐτως ἐγει- 

Ὅκν», ΧΥΠΙ. καὶ κατὰ τοῦτον] ϑ΄1΄ο Βοάϊ]. ΤΡ. ναί. 411}. Ἄαϊρο τοῦτο. 
αἱ ἀποδείξει51 ϑίθρ!ιδη. ποῖαΐ εἰσι τούτων αἱ ἀπ. οοηίτα οοἀΐουτα Πάδμ). 

καὶ κατὰ τοῦτον ἂν. Ῥτορίοτι Ἰοπρὶ- 
ΟΥ̓ οταιοηΐβ ἱπθτοαρθαϊηθιῃ ἰζθταίαῦ 
αυρα ΡδΌ}1ο πές ἀϊχογαί, καὶ κατ᾽ ἐκεῖ- 
νόν γε τὸν λόγον. Τίδῃιια τη8]16 νυ ]ρὸ 
σοῦτο οι  θδίΌΣ, 

Ρ. 738. ὅτι ἐρωτώμενοι οἱ ἄνθρωποι ---Ἰ 
Ἐμδ5 ποία εϑί εχ Μίβῃοῃδ Ρ. 8]. 8. 566. 
Ῥπαάν. Ρ. 249. ο. (Ἰσθτγοη. Τάξου!. 1- 
24. αὐ ααθπὶ Ἰοσυτα Πᾶν] βῖὰ8 τθοθηϑυδζ 
Ραΐτθ5 δος  ββιαβίϊοοβ, ααὶ ἤᾶπο ῬΙδίοῃ!5 
86 πίθπίϊᾶτη σγϑία γε βιι ἀ αϑγῖπί, 

Β. ἔπειτα ἐάν τι----Ἴ Οὐοὐταρίατη 6858 
ἰδίυα ἔπειτα ἀυθὶίατὶ ποη Ροϊτεβί. Νϑαὰθ 
Θηΐτὰ πονυτη δἰ] αοα ἀγριπηιθηίαη) Δ6α]- 
ἴωτ, Β0ἃ τὸ8 δηίθᾶ ρϑυοὶβ (ἑνὲ λόγῳ) 
Θχροβίία θχϑῖορῖο δ]1]]0ὺ0 {]Π]υδίγαϊυτ. 

Θαοοῖτοα πᾶ βοὶο ἂἃπ ουτὰ Ηεοἰηάοτῆο 

οοχτίρθπάμυπ βἰζ ἐπεί τοι. ἴὶπ ςοἠά. ἰα- 
Ρλαα. 

ΤΏΘΠ Π58. ὨΌΠ] τη δχϑίαΐς τη θ]1ογ18 ἰθοίϊο- 
τῖ5. νϑϑβίσίαιῃ. ΘΒΡΙΟῚ δυΐθια ν᾽ θέαν 

δὰ ΔΙΘΠΟΠΙΒ Ἰοοῦτη Ρ. 81. 5ᾳᾳ. 10] 

δῖοι ϑοοταίθϑ ρυβίοπθο ααθηάδιη σθ0- 
τηθύτιοα αυφάαμη 46. αἰτηθηβίοηθ η8- 
ἀτγαίὶ ἱπέοστοσαί, δὰ αὐτὸ 510 1116 σββροῦ- 

ἀρί, αὖ ρυοῦ: δὲ ἰδιηθη [ἃ 4 01165 Ἰηέδι- 

χορδίϊομοβ βαηί, υἰ σγδάδίηη ΤΟΘΡΟΠ ἀθῃ8 

60 Ῥϑυνϑηϊαΐ, 411Ὸ ὶ ρθοιηθίγίοδ αἰ ἰοἰβ- 
βεῖ, Εχ αὺὸ 6801 ναὶς ϑοοταΐθβ, υἱ 

ἀἼβοθιθ Π18}] δἰἱαα βἱΐ πἰθὶ σθοοσά δι]. 
κατηγορεῖ) οϑδέεηάϊξ, ἀρραγεΐ. Νἄτα 

νἱἀδίυγ μος σϑυρατα ἢ. 1. ἱτηρθυβο ] θυ 

Ροβίζαμη 6586, αἱ δηλοῖ, δείξει, 411. ΝΊ5] 

[οτῦθ τη] αθυ18 ᾿μ 6 ]]σοσθ ὃ ἄγων ἐπὶ τὰ 
διαγράμματα. Οείθτατη διαγράμματα 58πὲ 

ἤξινα δοορηιθίγίοςδ, τὐ Νίθηοη. 1], 6.» 

4ιὰβ Οἴςοτο εδδογρίϊοηθ8. νοσᾶνϊί. 
Η 

- 
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Ω 

ὃ8 ἷ ΡΙΑΤΟΝῚΒ 

ἱ ΒΙΆ ““ᾳΨ'ΝΊ,, 7 7 7 πὸ "»“Ὥ΄ Ἀ 

ψαι, εῶν τῇδε πῇ σοι σκοπουῤνένῳ συνδόξη. ἀπιστεῖς γὰρ 
Ἂ “Ὁ ς ἣ ων 9...» 7 ᾽ ᾽ -“ 

δὴ πῶς ἡ καλουμένη ψυάθησις ἀνάμνησίς ἐστιν; ᾿Απιστῶ 
Ν ᾽ “ 5΄ Δ ε 7 ᾽ Ἤν Ν » ΓΝ 

μὲν ἔγωγε, ἢ ὃ ὃς ὃ Σιμμίας, οὔ, αὐτὸ δὲ τοῦτο, ἐφῆ, 
7 -“; Ν » ἜΣ 7 2 »“» Ν 7 

δέομαι παθεῖν, περὶ οὗ ὁ λόγος, ἀναμνησθῆναι" καὶ σχεδόν 
3 κ- 7 ᾽ ,ὕ 7, " 7, . 

γε ἐξ ὧν Κέβης ἐπεχείρησε λέγειν ἤδη μέμνημωι καὶ 
2 ἊΝ 7 7 Δ “ “ - 

πείθομναι: οὐδὲν μέντ᾽ ἄν ἧττον ἀκούοιμι νῦν σὺ πῇ 
Ε ͵7ὔ Ψ - " " ΝᾺ ἂ ε "»" 

ἐπεχείρησως λέγειν. ᾿“Γῆδε ἔγωγε, ἤ ὃ ὅς. ὁμολογοῦμεν 
΄-“ὦὖ Ἁ ΄»-ὦὠν 

γὰρ δήπου, εἴ τίς τι ἀναμνησθήσετωαι, δεῖν αὐτὸν τοῦτο 
! ᾿ “»ἷ Πάνυ γε, ἔφη: ᾿Αρ᾽ οὖν 

Ν ᾿Α ς ων [γχ 2 ᾿) 7 

καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, ὅταν ἐπιστήμη παραγίγνηται 

͵7ὔ 7 “3 "Δ 

πρότερὸν πότε ἐπίστασθαι. 

, ͵ὕ 4..,Ὴν “ 7 7 7 

τρόπῳ Τοιούῦτῳ, οὐνουωνήσέεν εἰνῶ! 3 λέγω δέ Τινο Τροτον 

τοῦτον" 
--ν» 7 “ “ΔΠΥΝΧ Δ ν᾽ Ἵ Ε 

ἐῶν τίς τι εἐτέρον ἤ ἰδὼν ἢ ἀκουσῶς ἢ τινὼ αλλην 

δέομαι παθεῖν] ΤΑΌΤΙ οπλη65 μαθεῖν. ν. ἀπποί, 

λέγω δέ τινα τρόπον τοῦτον] Βο4]. Ταθίηρ., 4111, λέγω δὲ τίνα τρόπον τόνδε. 
ν]ἄθ δηποί. 

ἀπιστεῖς γὰρ δὴ πῶς ἡ καλ.] Η. 6. 
αυῤὶέαβ ἐπῖηι, φιιο ηιοο οἰο, Ἡαθϑὶ 
Θηῖτα σϑθυτα ἀπιστεῖν δΔα]αποίδτη ἀα- 

ὈΙξαιοπβ. ΠΟΙ ΟΠ ΘΠ. 

δέομαι παθεῖν,---ἀναμνησθῆναι] Θυδη- 
αυδτη σΟάϊο65. ΟἸΉΠ68 πρηίαγ, ασαοὰ ἴῃ 

νοίί. δἀϊ, βοσιρίαπη ϑχϑίδί, μαθεῖν, ἰᾶ- 
ἸΏ 6 5 ἀυ Ια τ ΠΟῚ δϑί, αΐπ Οατη ΘΘΙΤΆΠΟ 

παθεῖν Ἰοσροπάστη 511. ϑαπίθηξζια ἢδθο 

αϑέ; 86 ἤιοσ ἐρβιιηι, α6 ψιιο 86ΥΉ10 68, 
(ἢ. 6. τὴν ἀνάμνησιν,) οτρὶο Θαρον ν, 
ἤιου 68ὲ, σογηηιοπ ἤν α πυοὐϊδ, πῶς ἢ κα- 
λουμένη μάθησις ἀνάμνησίς ἐστι. Τιααϊί 
ρίζαν ἴπ νϑυθὶ ἀναμνησθῆναι δι} ]ρ- 
ταῖθ, 1)6 ἱηῆηϊίῖινο ἀναμνησθῆναι ΡΕΓῚ 

δρθχθρθβὶη δα]θοίο ν. βιιρστᾶ 6. ΧΨΙΙ. Β. 

οὐδὲν μέντ᾽ ἂν ἧττον ἀκούοιμι] ΥΥγι- 

(ΘηΡΔΟ 5: “μέντοι ἄν δϑί ἑαμηιθη. 

Τυτὰ ἀκούοιμι ροτιπᾶπᾶ νἱὶ ορίδεϊν! 1. 6. 
ΟΡίδπαϊ δοοϊρίθπάστῃ : ηὐ έϊο ἑαηιθὴ ηιὶ- 
πῖι8 ατἰῖγ τυοἰληι. Ἰυτανὶξ νἷγ ὀρτο- 
σίαβ, Νὰπι ἄν ποὴ δᾶ μέντοι, 560 δὰ 
ἀκούοιμι Ῥοτποί, οὐ γϑοῖθ τποηυϊΐ 
ΘΟ ἴοσυβ δὰ τοροῦ. (οτίηίῃ. Ρ. 1015. 
υδιὴ ρῥατίιοα! ταϊϊοπθα Ἡθιπάοτί, 

αασπὶ ὕθπθ ροιβροχιββοῖ, ΕἸοληὶ δποίο- 
τἰζαίς ἀδεθρέαϑβ ἐπ δ᾽ἴαπι Ἔσγογθσα ἱποιαϊέ, 
Ροβί ἧττον οχἰβιϊηνδπη8 δχοϊἀῖββε ἡδέως. 

ΝΙμΐγαπι οὐδὲν ἧττον ἂν ἀκούοιμι 68ῖ: 
πὶμῖϊο ηιῖπιι8. αἰἱαΐαηι, ἀαοά ΡΤΟΡΘ. 86- 
σοαϊε δὰ ἑαϊαη νἱπὶ δὲ βιρηι βοδίϊομθπι, 

πϊβὶ ααοα ὑποθετικῶς ἀϊοέαπι Θϑέ. 

α. λέγω δέτινα τρόπον τοῦτον] τς 
ΘΟΙΤυρΡία 6586 νἱἀοπίασ. Οοἀά. δἰϊααοῖ 
τηθ]τοτῖβ ποῖδο Ἔχ αἰ θθηξ τίνα, 
λέγω δὲ τίνα τρόπον τοῦτον, υδὶ ἴῃ Ὁπδπὴ 
ΘΟΠ]ΠΧΟΥΪΒ ἱπιουγοσδιοπθτη, τηϊγαπι 
αυδπίυτι ἀβροη αι ΠΌΘΟΥ 60 ΤηΔΡῚ5 
ΒΘ η (165, 610 ΔΟΟΌΓΑ 5. 4185 ΒΘΟΘΌΠΓΟΣ 

ΠΟΙ ΒΙ ἀοτΆνουἑβ. . 
Βρ᾿ οἱοπθπὶ αἰ υἱβ ἀδνθηϊαΐ, ατ βου 6 η- 
ἄππ μαίοί : λέγω δὲ τίνα τρόπον ; τοῦ- 
τον" ἐάν τις κι τ. Ἀ. ϑδᾶ πϑὸ Βοὺ οπτηὶ 
6Χχ ραγίθ βαιἰβέδοϊ[. Νεαὰθ αἰ Ιου αἴθοπα 
0111, φυοὰ ἰὰμ αυϊναβάηιῃ ᾿ἰδτῖ8 τόνδε 
ΡῬτο τοῦτον τϑροτίαιη οβϑί, ἴΠε ἀἴοατα 
αυοὰ βοπίϊο, ἃ ἴῃ ἰδῖο τινα ν᾽ στη ἀ6- 
᾿ἰζαϊῖ, αὐὸ ἰπ τόν δυεσαϊαπια πιαΐδίο 
οπληΐὰ 5818 οχροάϊία ϑταπ; δαϊ ΡϑΌΟΙΒ 
ἀπίθ Ἰοροπάυτη τρόπῳ τῳ (ἰ. 6. τινί) 

5ρά θοὸς. 

Ουοοίτοδ ἴῃ δᾶπ) 5ὰ- 

-“ὰὧὰἷν νυν 

δ ΔΝ δε δι δοδωννννν . 

“τῳ 
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᾿ Χ ᾿ 7 3 "- - ᾽ Ν Ν ᾽ 

αἰσθησιν λαβὼν μμῆ μόνον ἐκεινο γνῳ, ἀλλῶ καὶ τερον ἐν- 
7, ὧν Νιὼν δ δ ΝΑ ᾿ς 3 ,» ὡἡ Θο ΣῪ τ Χ " 

νοησή, οὐ μῆ ἡ αὐτῇ ἐπιστημνή, αλλ ἄλλῇ, ὧρ οὐχ! τοῦτο 
7 7 ΠΣ Ε 7 “" Χ " 7 

δικαίως λέγομεν, ὅτι ἀνεμνήσθη οὗ τὴν Ἑννοιαν ἔλαβε; 
» 7 ᾿ Ὁ ο 7 " ω γ' 

Π1ὡς λεγείς ; Οἷον τὰ τοιάδε' ἀλλη που ἐπιστημῆ 
᾽ ,ὔ ΝΝ ΄. “" ἤ ) Ἵὔ Ὁ σ΄ 
ἀνθρώπου καί λυρᾶς. ΠΠως γαρ ου; Οὐύκουν οἰσθω, ὅτι 

δ," δ νςΝφἕ ᾽ 7 Ὧν “ς 7 Ε “] ὯΝ ν᾿ 

οἱ ἐρᾶστοω!, οτῶν ἴδωσι λυρᾶν ἢ ἐμᾶτιον ἡ τί ἄλλο, οἷς τῷ 
Ἶ 3 Ὁ 7 “»Ὕ τς "» ᾽ 7 

παιδικὰ αὐτῶν εἴωθε χρῆσθαι, πᾶσγουσι τουτο' ἐγνωσᾶν 
ν᾿ ᾿ Ἃ ἴω 7 "7 Χ “ “ 

φξε τὴν λυρῶν Κῶ ἐν τῇ διανοίῳ ἔλαβον Το εἶδος φτοῦ σοαι- 
᾿ δι. ἣν ς ’ὔ “» ἘΚ δ᾽ ΟΝ. 5 [ 

δὸς οὐ ἤν ἢ λυρῶ ; τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ανῶωμνήσις" ωὡσπερ γε 
Χο πεν ὔ ΝΛ 7 7 7 νιν 

καὶ δ ιρυμίοων τις ἰδὼν πολλάκις Κέβητος ἀνεμνήσθη, καὶ 

τοιούτῳ, αυοὰ νἱάθο ρῥ]αου 558 (αν. ΕῪ. 
ὙΥ δχῖο ἰπ Οοπιμιθηΐαίομθ 1)6 Γοοο Νδ- 

ἐποιμαίίοο ἵπ ῬΙδίοπὶβ Μίθποπο ρῥ. 42, 
ἰὰ Θηΐτη δα πίθηςἃ μὲθο διϊζ : φιθην αἰι- 

ἔδηι Ἡπῆς ἡρϑιιυ ΘΟ θηιοΥ ἀϑαηι ηιοιιηι, 
δἰ ἤμπο αἰἶσο 1. 6. μππο ἱπέοιϊρο: αἱ 

γϑυα 55 οοππϑοίοπαα βἰηϊ: τὸν τρόπον 
δὲ 5. τρόπον δέ τινα λέγω τοῦτον. Μαὶ- 
Βαίΐατη ἀαοχηΐμ8 ἰη θυ γί θη : ρμέο 

ἦσο [ον 6 πιοᾶο, ᾿ρϑὰ νϑυθοτύτη σο]]οοαίϊο 
ἱρϑαάϊί, 

ἐάν τίς τι ἕτερον ἢ ἰδὼν] Ῥιο ἕτερον 
οοὐά. αἰϊααοΐ πρότερον. Νοη τηᾶῖδ. 
υδηαύδιι. νυ]ραίιμη οὐτὰ Ηοϊπάογῆο 

Ρυτοίθσθπάσπι οθηβθῖηθβ. [πἰθ|]] σαν 
Θηλη αἰἐφοία, φιοὰ αἰυονβιηι οδὲ αὖ αἴϊο 

φμοάαηι, αἴ ἰγτὰ ἃ ἀοπιῖπο : βεά ἕτερον, 
αυοα βθοιπάο ἰοοο Ἰθρίτυγ, δϑὲ αἰξογιηι 
ἐἰμια, α ψιο αἰτογ μι 68ὲ αἰ, αἱ ἀο- 
Τλΐη 5. ἀἰββί τ }15. δῦ ’γγῶθ, τθοίθ πιοποπίθ 
ΕἸΒοΒοτο. 

ἢ τινα ἄλλην αἴσθησιν λαβών] ἢ. 6. 

τυοῖ αἰΐο 8θηϑι, Ῥεγοθρεγῖί. Τηΐτα Ρ. 70. 
α, ἢ ἰδόντα ἢ ἀκούσαντα ἤ τινα ἄλλην 

αἴσθησιν λαβόντα. 

ἄρ᾽ οὐχὶ τοῦτο δ. Δ. ἱπί6]]. τὸ καὶ 
ἕτερον ἐννοῆσαι, οὗ μὴ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη. 
Νοὸπ ΟΡὰβ νἱἀθίασ, αὐ βου θαίοσ οὐ 
Ἡδϊπάοτῆο τοῦτον. 

Ὁ, Οὔκουν οἶσθα, ὅτι οἱ ἐρασταί ---Ἴ 
Μαχίπι, Τγν. 158. νι. 7, Ρ. 185. ἤδη 
τις καὶ λύραν ἰδὼν ἐμνήσθη τῶν χρη- 

σαμένων τῇ λύρᾳ κοῦφον γάρ τι χρῆμα 
ἀνάμνησις καὶ εὔκολον. Ἰάεπι νττι. 10. 

αὐτὸ ἐκεῖνο τὸ τῶν ἐρώντων πάθος, οἷς 
ἥδιστον μὲν θέαμα οἱ τῶν παιδικῶν τύποι, 

ἡδὺ δὲ εἰς ἀνάμνησιν και λύρα---καὶ πᾶν 

ἁπλῶς τὸ ἐπεγεῖρον τὴν μνήμην τοῦ ἐρω- 

μένου, 

τὰ παιδικά] ὨοπηϊΒ] 46. πο ἱπίο]]ρὶ 
ἀθθαϊΐ, υὐ ἴειθ 5θιΏ ΡΟ Υ 1π|6]Π]ροπάθτη 
οϑί. 810 ἴῃ Ῥαιτηθηϊάθ δΔῸ ἰῃϊἰο Ζθηο 

ΕἸθαΐεβ παιταίαν ἔυ 1556 παιδικὰ τοῦ Παρ- 
μενίδου: ἴῃ Τιγβϑ14θ ὃ 8, ΟἸἴεβίρραβ ἀϊ- 
οἰζων τὰ παιδικὰ ἄδειν, αυοά 110 ποπ 
τιἰϑὶ 46 1πὸ 1π|6]ΠΡῚ ροϊοβί : ἴῃ Ῥμᾶτο 
Ρ. 292. Τγδῖὰβ τὰ παιδικά ῬΙεατὶ δὰ- 
ἀϊι. Ῥογαποί μὰς ϑϊατα ΒΘ ατγ. Ρ. 240. 

Α. ἔτι τοίνυν ἄγαμον, ἄπαιδα, ἄοικον ὅτι 

πλεῖστον χρόνον παιδικὰ ἐραστὴς εὔξαιτ᾽ 
ἂν γενέσθαι.----1)6 β86 4 ΘΕ 0 8 ψΘΙΡῚ8 : 

ἔγνωσάν τε τὴν λ. κι΄ τ. λ, ἀσυνδέτως 
Δα 115 ν. δὰ Ἄροϊορ. βοοσταΐῖ, 9. ντῖ. οἵ 
Ῥμθάοῃ. ἢ. 68. ε.--- Αουϊβίϊ, χὰ] 5868- 
απυπίυτ, ᾿παΐϊσαπέ τϑιη 1ἀθη(ἄθτη ἢθι] 

βοϊΐατη. χοταρία ἀδθιπε Ηρ πάοτῇ, δὰ 

ἢ. 1. οὐ ΕἸβοβθιυβ δὰ ὙΥβ]]ου, 7, τὶ 

Ρ. 360. 56ᾳ. ΟΥ,. Βυζίπι. ὃ 124. 6. 4η- 
ποίαί. 4, Μία}. ᾧ ὅ08. 8. Βοβί. 8 116. 

8. ἀπποίαί. 4. Αοσουγαία8 ρα ]1ο ροβὲ 
αἀϊοϊίαν πολλάκις Κέβητος ἀνεμνήσθη, ἴῃ 

αυϊθὰ5 νϑγῸ]5 ἰδία πολλάκις ΔΟΙΙΒ{1 νἱπὰ 
οἵ βἰσηϊοδίζοποθιη 5815 τηδηϊϑβίδπι γο- 
ἀϊ, 



74 

ἔφη ὁ Σιμμίας. 

ἣν ; 

σσ ΡΙΚΑΤΟΝΙΝ 

“] ,͵ “7ὔὖ»Δ ᾿ 7 ᾽ 7 χ 7 

ἄλλα ποὺ μυρίοι τοιαῦτ᾽ ἂν εἰη. Μυρία μέντοι νὴ Δ, 
"] “" 3. ι "» 7 Ζ 

Οὔκουν, ἡ δ᾽ ὃς, τὸ τοιοῦτον ἀνώμνησίς 
“ 2 7 ΄ “ ω ͵΄ ν 

τίς ἐστι; μάᾶλιστο, μιέντο; ὁτῶν τις τοῦτο πάθη περὶ 
Ἂ “ὦ τὶ ς Ν 7 Ν κά Ν 7 ΩΝ ᾽ Ε 7 

ἐκεῖνο;, ὦ ὑπὸ χρόνου καὶ τοῦ μὴ ἐπισκοπεῖν ἤδη ἐπιλε- 
᾿, δέ ἰοὺ 49 ΨΦ " 

Τί ὃς; ἤ δ᾽ ὁξ’ ἔστιν 

ἵππον γεγραμμένον ἰδόντα καὶ λύραν γεγραμμένην ἀν- 

Ν ΠΝ Ἶ 

λήστο; Πάνυ μὲν οὖν, ἐφη. 

“» Ν ὧν 7 ἈΝ 7 7 

θρώπου ἀναμνησθῆναι, κοὶ Σιμμίαν ἐδόντα γεγρωρυριένον 
, “ - Ἵ]ἷ 7 

Κέβητος ἀνωμνησθῆναι; Πάνυ γε. Οὔκουν καὶ Σιμμίαν 
Ν ΄ 3 ἴων 7 “»Ὕ Ε 

ἰδόντα γεγρωμνένον αὐτοῦ Σιμμίου ἀναμνησθῆναι; ᾿Ἐστι 
᾿ 7 

(φέντοι, ἔφη. 

καρ. ΧΙΧ. ΤΑρ᾽ οὖν οὐ κατὰ πάντα ταῦτα ἕυμ.- 
υ" Χ δ΄ “ Ν Ε Ὑ « 7, χὰ Ν Χ 

βαίνει τὴν ἀνάμνησιν εἶναι μὲν ἀφ᾽ ὁμιοίων, εἰνωι δὲ καὶ 
Ἷ ἡ 2 ΓΝ Ἀ “ων 

ἀπ᾿ ἀνομοίων ; ἘΞυρβαίνε: ᾿Αλλ ὅταν γε ἀπὸ τῶν 
ὌΠ « »ο, 7 

ὁμοίων ἀναμυιμινήσκητωί τίς τι, ἄρ᾽ οὐκ ἀνωγκαῖον τόδε 

προσπάσχειν, ἐννοεῖν εἶτε τι ἐλλείπει τοῦτο κατῶὼ τῆν 
«ς “ " ἣ κ' ΄ “" ᾽ ͵7ὔ 3 ͵7ὔ " 

ὀμνοιότητῶ εἶτε μὴ ἐκείνου, οὗ ἀνεμνήσθη; Ανάγκη, εφῆη. 
7 7 ἰὴ ᾿ ᾽ ων {ἢ Ε 7 ͵ἤ 

Σχόπει δή, ῆ ὃ ος, εἰ ταυτῷ οὑτως εγ ει. φαμεν σπου τι 
“"" Μ 7ὔ ’ 7] Ν Ε 

εἰναι ἴσον, οὐ ξύλον λέγω ξύλῳ οὐδὲ λίθον λίθῳ οὐδ᾽ ἀλλο 
- ῃ 9 τ) ᾽ Ν ἈΝ “ ΄, 6“ 7 

τῶν τοιούτων οὐδέν, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα πάντα ἕτερόν τι, 

(κν. ΧΙΧ, καὶ ἀπ᾿ ἀνομοίων] Μ΄. τὴν μὲν ἄφ᾽ ὁμοίων, τὴν δὲ καὶ ἀπ᾿ ἀνομοίων, 

αυᾶἃ ἰεοίίομ 6 56 ηϑι5 ρϑυίαχθαίαν. ΕἾΌ δηϊηὶ σθοογάἀδίλομὴθ ραγεῖο, ᾿αΐο ’σθὸ τοϊηλιιθ. 
ἀρίᾶ- 

Ἐ- ὑπὸ χρόνου καὶ τοῦ μὴ ἐπισκ.]. 
Ἡ,, 6. ργορέεν ἐογηρονὶβ αὐμξμἰξαξεη δὲ 
φτορίεγνεα ημοὰ οἵα. 

αὐτοῦ Σιμμίου] δἰπγμιῖαβ 'μ086. ρἱείῳ 
Θ)5. πηδριηὶ ορρομίτασ, ίαϊθ ἰρίίυν 
οοὐά. πομηυ ἘΔ; αὖ τοῦ. 

(λρ. ΧΙΧ, τόδε προσπάσχειν, ἐν- 

νοεῖν] 196. δος ἱπβηϊίϊνο ἐπεξηγήσεως 
χάριν Βαθ])]θοίο. νἱὰς δὰ Ρ. 72. Β. δὰ 
Αροΐορ, ϑδοοῖαί. ο. ντι. οἱ δά Οὐμυης 

Ρ.45. Ε. Μαὶθ ρίζαν διορμδηιβ. τὸ 
ἐννοεῖν 50. } 1 νο]θραΐ, 

εἴτε τι ἐλλείπει τοῦτο -- ἐκείνου] ἢ, 6, 

ππρυ θο, φιιοι αὐ βὲηνἐ ἐπα πεέμε αἐέϊπεξ, 
αὖ ἱϊίο πογιρι ιὶ αἰὐδέφξ, ἐἱϊο ποππὲιὲὶ ἐ6- 

ἰογῖιι5 8. Νὰμπι ἐλλείπειν τί τι- 
νο5 οϑὲ αἰΐφιιο 6586 ἐπ αἰΐφιια νὰ ἐηξε- 
γέογθηι ν 6] δίθνἐογοηι. ν. Αἰοϊθιδᾷ, 1. 
Ρ-. 122. 8. ἢ. 

ἀλλὰ παρὰ ταῦτα πάντα ἕτερόν τι] 
Η. 6. βιὰ αἰἑμιὰ φιλάάαηι ἐπέεὶἐὴρο αὖ ἐδ 
οἠιηέδιια αἰσενδιιηι. Ῥο ἕο, ρ.. 295, Ε. 

μὴ ἐξέστω δὴ παρὰ ταῦτα ἕτερα: προσ- 
τάττειν. 1086 δριυθ). τ. Ρ. 887. ε.᾿:Ἅ 
δείξω ἑτέραν ἀπόκρισιν παρὰ πάσας ταύ: 
ταρ, Αἰϊὰ πὰ}. βϑηθυδ Θαθηνρῖδ. ἰθ- 

"νἀ ὡπϑὐὐϑδδιὀιυνν,, . . 
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ἃ τ ν ΓΗ " “ὶ ͵ , ἢ " 
αὐὑσὸ τὸ σὸν Φωμν τι εἰναι ἢ μηδὲν ; Φωμεν μέντοι νὴ 

» δ“ 

ΔΙ᾽, ἐφη ὁ Σιμμίας, θαυμαστῶς γε. Ἧ καὶ ἐπιστάμεθα 
Ν᾿ δ 

αὐτὸ ὃ ἔστιν; 
ἢ Υ 7 7 Ἴ “ὦ. 

Πνυ γε, ἡ δ᾽ ὅς. [Πόθεν λαβόντες αὐτοῦ 
Ἁ 2 ἕ ὌΝ 3 3 “" “ δ Το “Ἃ ἕ Ἅ 

τὴν ἐπιστήμην; ἄρ᾽ οὐκ εξ ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἢ ξύλα ἢ 
7 ὯὯἣἮ δ. Ἂν ἈΝ 3 ἢ 5 7 ΓΙ "“» ᾳ “ 

λίθους ἢ ἀλλ᾽ ὠττὰα ἰδόντες ἴσα, ἐκ τούτων ἐκεῖνο ἐνενοῆ- 
,ὔ “ ἍἋ ͵ ἍἋ 3 Ὁ“ 7 Ἃ 

σώῤνεν, ἐτέερον ὧν τούτων ; ἤ οὐγ, ἐτερῦόν σὸ, Φαίνεται; 
,ὔ δ Ν ἴω “κα 3 2 Ν 7 Ν ᾿,, 

σκόπει δὲ καὶ τῆδε. ἀρ οὐ λίθοι μὲν ἴσοι καὶ ξύλα 
ϑ. ἡ ᾽ Ν Ἵ Ν Ν “ “ἢ Ν ᾽ ᾽ 

ἐνοῖε τοῦτο ονὐτὸῶῦ ΤΟῦΕΣ μὲν ἐσὼ Φοωνετῶι, τοῖς δ᾽ οὐ; 
Π ͵ Ν “" (᾽ν. δέ Ἄ, ἃ Χ 7) ε) 7 7 

ουνυ (μεν ουν. {ἐ ε: αὐτῷ Τὼ ἐσὺ ἐσσι» οὔ ονισὼ σοι 

Φῶμεν μέντοι] Μ΄. Φῶμεν τοίνυν. οταια ᾿ΘοςἸΟΠΘΤα ργαθυθταπε Βοΐ]. Τυθίπρ, 

ΤἹοτοπί. 

αὐτὸ ὃ ἔστιν] ΨΥ. αὐτὸ ὅ ἐστιν ἴσον ; ϑ'εἀ τοοίς ΤΟΡίηρ. Αὐρ. ΒοαΙ. ἴσον οτοϊί- 
ἐμηΐ, 

ἰδόντες ἴσα] ΡΥ. ἰδόντες τὰ ἴσα. Ατιϊουϊυτ Ὀτὶ ᾿πϑ] οσθ5 πη 685 τϑοΐβ οτηϊἰὰηΐ, 

τοτὲ δ᾽ οὔ] Ῥτο τοτὲ μέν---τοτὲ δέ Τυδῖηρ. 6ἔ ἃ ῥυΐπιὰ ταᾶπὰ ΒΟΑ]. τῷ μέν---τῷ 
δέ. ν. δηποί. 

πρίταυθ δὰ Ρ. 107. ΔΛ, ΜῸΣ ἀϊοϊϊαγ 
ἕτερον ὃν τούτων. 

αὐτὸ τὸ ἴσον] 1. 6. ἑάδαηι οἴ βογηιαης 
«ὐχιπαϊϊἑαζ5 αἀπΐπιο δοησορίατη. Νδτα 

αὐτό Ἰπαάϊοαξ νῖπν οἴ παίυγαπν Δ]1σα] 8 τοὶ 
ῬΘΓ 88 σοηβιἀουαΐε. 

Β. θαυμαστῶς γε] ΕἸ. 6. σφόδρα. 
πόθεν λαβόντε5] 80. ἐπιστάμεθα. 
ἄρ᾽ οὐ λίθοι---τοτὲ δ᾽ οὔ :7 Η. 6. απποπ 

ἰαρά65, φιιὶ διιπξ ὑπέον 86 «ηϊιαῖος, αἰημ6 
ἤφηα, ἐἰάθην ἐπέον 56 «ηιιαίϊα, ηιιαη- 

φμαηι ϑιιπί ϑαάθηι, ἑαηιθη" ὕμπίογἄιιι ἐπ εν 

86 αῳᾳφῖιαΐδα υἱαά οηίμν, ἐπ ἐον ἀπηὶ πὴ 7. 1.6. 
ΠΌΠΏΘ᾽ ΤΘ5 δι ἰθη], ατ185 ΠΟΙ ΘΙη" 5 56ῃ- 
βυβ᾽οδΔα υπί, ΤΟ Ἃ0 516, π]οσῸ [16 Ὶ σΟΠ|- 
Ραταίδ' νἱἀθηίατ, σαῦτη 468 τυ  ἰἰα 5, 

αυδπὶ ἱπ' ἈΠῚηῸ ΟΟΠΒΙρηΐαπΥ ΒΑΘΘΠΊῺΒ, 

ΒΈΙΩΡΕΥ Θαάθτῃ τηᾶποᾶΐ 60 Ὁ]18πὶ Παρθαΐ 
νἹοἰββιτα ποι ὃ ΝΜ δηϊδβίιπι ΔΥΌΙ (ΤΟΥ, 

αὐϊά πφθ6 5101 νε]ϊηῖ. Ἐϊςτοπίπι ἀσοεῖ 
οοταῖθθ ᾿πίρυ Τ65. ΒᾺθ 5θῆδιι8 σδάθπΐθβ 
ΘΕ Ἰῃθυ θᾶτατῃ ἰοισηαβ. ἴπ Δ ΪΠ)18. Π0}- 

β'ρπδίαβ ἢοσ ἀἰβουϊταϊπῖβ ἱπξοσοθάσσο, 
αυοά 118 ποὴ ργυθαπί οογίαπι σορ- 

{ἰοπθῖη, πῶ δαΐθαι, αὐ 015 5ΘΠΊΡΟΥ 

εϑάθπι τπᾶποὰπξ πΠΘῸ ὉΠΉ Ια ΠΡ ἈΠῸ ἴα 6 

Δ]1ο τηοᾶο᾽ σορτιοβοδηίαν, Βατπτηδηῃ ἃ8Ἐ- 
ταὴΐ σορη] 015 νου δίειη ἀἴααθ. οὉπ- 
βίαπΠατη. [Ι͂πϊ αὐὰ αυϊάθτη βομίθῃ 85 
Ταϊοπο παβοϊο οὰγ Ηδιπάοτί, ἀάθοὸ Πῶ- 
βου, υὐ πϑαῦθ᾽ ἰδέα φαίνεται Πϊο ἸοσῸ 
σοηνΘη 6 ἀϊχοτιῖ, ΠΟΘ] .6 ΓΟ] ἈΟΤΌΤΗ γ 6 Γ- 
δότγατη νῖτη δὲ βιρηιβοδί ποτα ροΐ ον 
Ρϑιϑρίοοσθ Νά Π1ο φαίνεται, ρτοὸ 40 
Ἡοιπαοτῇ, δοκεῖ Το] το θα, Π1}1] ἀρίϊα5 
δϑδί ἴπ δὺ ἰοϑῦ; ἴπ 410 46. ΒΘ: Β0Ππ) 78- 
ἀϊοῖο ἀρίίατ. ΟΘυοα αὐΐθπν τἄθπι νἱτ' 
ἀοσίιβ ροβὲ ἐνίοτε ρᾶγαπι ἂρίθ ἰῃΐθυ 
αἷϊ τοτὲ μέν---τοτὲ δέ, ἀἀεοαὰθ 6788 Ἰσσο 
τῷ μέν---τᾧ δέ τορομοπάσιῃ σοπβοΐ, ΠοΟ 

Θϑΐ δϑιῃ βοιοπϑῖη, 4128 ΠΘα 06 τη ΠΟΤΈΣ 

σοὐἀϊουπη δαοσίοτ αἴθ σοτητηθηαίαγ, οἕ 

ΕΧ ἰηἰδιηρθβίϊννα ΘΟΥΥΘΟΙΟΠΘ 50 10}1 81- 
ΟὉ]} 5 οΥἱρ]ηθ ἀυχιξ, ἃ νϑτὸ δδί 6]5- 
τη 6], αὖ ποαιδ᾽ σαυβατῃ Ππαρδαΐ βδ[195 
Ἰἀοπδᾶμη, οἵ βϑιίθηίῖς Ταϊϊοηθην ἔμπη- 

ἀϊζαϑ᾽ ρεγνετίαί. Ναια τϑοῖθ ἀϊοὶ ρο- 
ἴμ1558 : ἐνίοτε--- τοτὲ μέν---τοτὲ δέ, ουϊ- 
|δϑὲ, ΟΡΊ ΠΟΥ, Δρραγεθι οχ πᾶὸ νϑῖρο- 

τα ἰπίθγρυθί ΟΠ ἢ ἀπηποη Ἰηίθγ πὶ 

αὐοοὶαϊξ, πὲ ἰαρτο58 οἱ ἰἴρπα οἰδὲ ἀᾳτῖία- 

ἐΐαν, σμαπηπαπι φαάοηι ϑιπέ, ἐαηῖθη ταοάο 
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ἐφάνη, ἢ ἥ ἰσότης ἀνισότης 9 ; Οὐδεπώποτέ γε, ὦ Σώκρατες: 

Οὐ ταὐτὸν ἄρ᾽ ἐστίν, ἢ δ᾽ ὅς, ταῦτά τε τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ 

τὸ ἴσον. Οὐδαμῶς μοι φαίνεται, ὦ Σώκρατες. ᾿Αλλὰ 
Ν ᾽ 7 3. “ ᾽7) ψι. ε΄ Ε Ε Ψ -“ 

μμνῆῆν εκ τούτων Ὑ, ἐφη, τῶν ἐσῶων, ἐτέερὼν οντῶν ἐκείνου του 
7 Ω 2 » Ἀ , ᾽ ᾽ 7 7 Ἁ , 

ἐσου, οὐνως αὑτοῦ τῆν ἐπιστημνῆν ἐννενοηκᾶς τε καὶ εἰληφας ; 
" Ἄ 7 Ἵ ΄ 

Οὐύχκουν ἢ ὁμοίου ὄντος τούτοις 
Ἵ 7 Ψ«Νν ὃ ᾽Ν7 

Διάφερει δὲ γε, ἢ δ᾽ ὅς, οὐδέν. 
" ΩὨ 7 οὗ Ν 7 “ 7 " 3 ΄ 

ὅταν οὖν ἄλλο ἰδὼν ἀπὸ ταύτης τῆς ὄψεως ἀλλο ἐννοήσης, 

᾿Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις. 

ἤ ἀνομοίου; Πάνυ γε. 

7 ΓΝ Ε δὶ Ὁ Ἴ -“ 3 4. Ὁ 5" ΄ 

εἶστε ομοίον εἰτε ἀνόμοιον, ἀναγκαῖον, ἐεφη, αὑτὸ ὙαΡῚΣ 
7 “Ἁ 7 ᾿] 

ΤΙ, δαὶ τόδ᾽ ; ἢ δ᾽ ὅς. 
͵7 »“ᾶΜὋ“ ᾿ἣ Ἀ ᾿ »“. ,ὠ 

πάσχομεν τι τοίουτὸν περί τῶ ἐν τοῖς εὐξρων σε καὶ οἷς 

΄ ᾽ὕ Ν το 
γεέγονεναι. ᾿]ὰνυ μὲν οὗν. 

ὅταν οὖν ἄλλο ἰδὼν] 510 Κη. εἴ ἄπο ΕἸογοπίϊηϊ, αἱ ἴῃ πιᾶγϑ, γραι ὅταν οὖν 
ἄλλο. 
ψοιῖ, δα. ἕως γὰρ ἂν ἄλλο. Βαμα]. οἱ Τὰ. ἕως ἂν ἄλλο. 

Ἐδπάεπι Ἰθοίζομθιη Ρ]ΌΧ65. 811 τὶ τὼ οσοπίθχία μαθοπέ βίη αἱ} νατϊϑίαίο. - 

«ηιιαϊϊα, ταοᾶο ἐπαηιαῖΐϊα υἱἀθαπέμτν Ὦ. 6. 
ϑθηϑίθιιδ ἀαρραγοαπί Τοθηΐαὰθ ἰδία τῷ 

μέν---τῷ δέ, αδὶ δὰ ἴσα οσατη Ἡδιπάογῇ, 

τϑίυ θυ 18, σἱχ Βα Θαπί 0}]8πὶ δοοαβϑῖο- 
ΞΙΟηἿ8 Θχουβαίοηθι),  ππάοαυϊάδη ΠὰΠΟ 

ΠΟ ἈΘΊΣ ἀρ σαν} ται οπὶθιι5, αυ 1005 

τηὰ Θδἀοηαι6 ΤῸ8 δ :β 0815 δὲ ἱπῶ- 

40.818 Ρϑιοὶρὶ ροββὶί, βθὰ β'τῃρ οἴου 
ΘΧροηῖίαῦ, σὰ 51{ ΤΘΓᾺ ΠῚ ΟΥ̓ ΡΟΙΘΆΓΆΠ, 

αἴαιθ ᾿ἰάδθαγυτα τπθπίθ σΟΙΠ ΡΥ ΘΙ ΘΠ ΒΔΤΕΠΙ 

αἰνουβιίαβ δὰ νϑυὶα 8 σορσηλοπ δ). 

αὐτὰ τὰ ἴσα ἔστιν ὅτε ἄνισα] Ὀϊοϊίατ 

αὐτὰ τὰ ἴσα ῥτο αὐτὸ τὸ ἴσον, Ἰ". 6. ἑάεα 
ἀφιαϊαξ5, ααϊα (γα πβιτὰ5 ἃ ΡΊ ΤΆ] πὰ- 

τηθτῸ δά βἰπρυϊαγοπὶ ἣ ἰσότηβ ᾿υ)α5πιοαὶ 

ταί πο Ρθη6 ἢαρίαῖ, Τλ65 ΘΠ) ΡῈΣ 
86. Ξ5η0 865, α15 ΟΡΡροπαηίΐαν ἸαρΙ 5 
εἴ ἸΊρτιῖβ θαυ ]ῖθα5, Ποη Ἀ]1 1πί6 ρα - 
ἴὰγ, πἰβὶ 1Ππἃ ᾿ρβυτα, σα Ρ ΕΓ 58  αυδ]8 
δβί, ἢ. 6. ξϑ αυδ 1818 ἔογπια εὖ βρθοὶθβ. 

Ἠροίθ δυΐθηη Ῥ] τα] πυτηθτο αἱἱ ροΐαϊι 
εἰς τοὺς πολλοὺς ἀποβλέπων νόας, ὧν ἐν 

ἑκάστῳ τὸ αὐτὸ ἴσον, ααῷ βαηΐ νϑυρᾶ 
ΟἸγαρΙοάοΥὶ δά 1". 1. ϑοΠ] Θ᾽ θυ Δ  ΘΥ,, 

401 αὐτὰ τὰ ἴσα Ρτο αὐτὸ τὸ ἴσον τεοΐο 
ἀϊοὶ Ροβ86 πορᾶ!, ἰθρ θη αηη δι ρὶοαίαν : 

τί δέ; αὐτὰ τὰ ἴσα ἔστιν ὅτε ἄνισά σοι 

ἐφάνη" ἢ καὶ ἡ ἰσότης ἀνισότης ; ϑεὰ 
᾿ἰϑίδπι το ρϑυϊοπθτη, 4:8 ἱποβὲ ἴῃ ψουδῖβ 
τί δέ; --- ἐφάνη, νΘΥΘΟΥ Ὧ6 ὥρΓΘ Ἰδίυτὶ 
βἰηΐ, αυϊσυθηα8 δοουτδι105. σοηδίἀθγᾶνδ- 
τἱηΐ ΟΥΔΙΙΟΠἾ8 ἰθποσθιῃ δὲ σο μα σθπίϊδτη. 

ο. Οὐ ταὐτὸν ἄρ᾽ - ταῦτά τε τὰ ἴσα] 
Τὴ [5 ταῦτα τὰ ἴσα ἀϊςίωυτϊη εδὲ δεικτικῶς 
ἀς σϑθρυβ 58} βθηβὰβ οδἀθπίθυβ. 6 

400 αϑὰ ΡΓΟΠΟΙΏΙηΪβ ἀθπιουβίσγαινὶ ἀἶσ6- 
115 δὰ Ρ., 7ὅ. Ε. δ΄. ρτοχίτηβ ἐκ τού- 
των---τῶν ἴσων. 

ὅταν οὖν ἄλλο ἰδών---Ἴ ΝΊΩΗΙ, ἱηχαϊέ, 
τοίδγί, αἰσατῃ ἰὰ ος ἃπ ἔΠΠ|0 τπαοάο ἢκί. 

Ῥδγβθῃβ ἀθἰπάθ δὰ τεπὶ ἰρβᾶπι, Πδηὰδ 

ἰηαᾳυϊῖ, ᾳφυᾶπάο αἰϊυά σοπβρίοαϊαβ ΡῈῚ 

Βυης δάβρθοίΐαμι ἰπ αἰῖυ8 τοὶ οορίίδιϊο- 
ΠΘΠῚ, 516 51121}}18 1118 βῖνθ αἰββίστω δ, 
ἀδάποξι8. ἔιοσῖβ, θα πὸπ Ροίθβέ πῸπ 

6588 τεροτάδίο. δ1ά65 σϑοθρία ἃ πο Ϊϑ 
Ἰδοΐϊΐοπο, 4υὰπ) Ρᾶθοὶβ αυϊθυβάδτη ἀ6- 

Ὀθταὰβ σοα ο 8, Οπληε5 1|185 1ο}}} αἰ 8}- 

ου]ίαίθ8, α11]ὰ5 Ρτοπλλταν να]ραία Ἰδοιο 

ἕως γὰρ ἂν ἄλλο ἰδών. 

αὐτὸ ἀνάμ. γεγονέναι] αὐτό ἱ. ὁ. τὸ 

ἄλλο ἰδόντα--- ἄλλο νοῆσαι. 

Φ 
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"“ "ὸν ᾽ 7 "Ὁ Ε} ὰ Κὰ ἥ 7] ἐπ ΩΣ “] ὕὔ 
γυν ἢ ἐλέγομεν τοις ἐσοίς . ρα Φαινετῶι ἡμνὲν οὕτως «σὰ 

᾿ ἢ ͵ Ἃ 

Ο ἐστιν σόν, ἢ 
Ϊ. ") “Ὑ 3 - 2 7 -“» Ἃ 

ξένο !, ὠσπερ οὐὐτο ἐνδεῖ {ζ, ἐκζενοῦυ Τω μνῆ 

“" :- “' λ ἊΣ Α ὐ ἊΣ ᾿ ΄ ᾽ φοιοῦτον εἰνοι, οἷον τὸ ἰσον, ἥ οὐδέν; Καὶ πολύ γε, ἐφῆ, 
᾽ " ᾽ ς “Ἢ “ 7ὔ ΝΝ 2 ᾿ς 
ἐνδεῖ. Οὐύκουν ομολογουίεν, Οοζσον τίς τι ἰδὼν. ἐγνοησῇῆ, 
“ ΄ Ν “ Ὄ νι Ν ὦν. ὦν ὯΧ π' "7 “ ὅτι βούλεται ῥμὲν τουτο, ὁ γυν ἐγω ὁρω, εἰναι οἱον ἄλλο τι 
-» ᾽ ᾽ ὃ - δὲ Ν ᾽ δό “ “" “ 

Ζῶν ονζων, ἐνόει ς κοῶὶϊ οὔ ψῶζοιι τοιίουῦζον εἰνῶΐ, Οοἐον 
3 - 3 ἂ» “' 7ὔ 3 - 7 Χ "“ 
εχείνο, αλλ ἐστι Φαυλοτερον, ἀνωγκοίον ποῦ τὸν τοῦτο 
᾽ “ -“ 7 Ἄν ὐρυ “-' Ν 
εγνορυντῶ τύχειῖν προειδότα ἐὔζξειίνγο, ὦ φησιν αὐτὸ τροσεοιί- 

΄ὔ ͵] Ω 7] δ: "ἡ ᾽ τ" κέναι μέν, ἐνδεεστέρως δὲ ἐγειν; Ανάγκη. Ἴ οὖν; τὸ 

ἐλέγομεν τοῖς ἴσοι5] Δ΄. ἐλέγομεν ἐν τοῖς ἴσοις. Ἀδοία Ἠεἰπάοτῆιϊ ἐν ἀθ᾽Θηατα 
σθηβαϊ, αποαᾶ οοἀά. αἰϊχαοί οταϊαηί. 

τῷ μὴ τοιοῦτον εἶναι] 126 ]8 ν 6108 τηᾶρτιᾶ 6ϑί φοἀϊοῦτη ἀἰββθπβῖο, αιὰ 46 τῷ θχ- 
ΡΟΒυΪΠΊῈ5 π (τα πηθη δγ115 δα Ῥ]δΐοη. ρΡ. 147. 

εἶναι οἷον ἄλλο τι] Ῥοβί εἶναι ἴπ οοἀά. οἱ οἀϊ, νϑές, οηνηΐ θυ 5. ἱπίθηθοΐυμη οϑὲ 

ἴσον, ἴτας 460 πηδηϊ[αβία, υἱ νἱτὶ ἀοοί! πηδηΐπηῖ σοπβθηδα 1104 ἀδ] πάθῃ 704]- 
σἈνοηηΐ. 

Ὁ. ἄρα φαίνεται---ὃ ἔστιν ἴσον 2] (οη- 
εἰηθης πῶς σϑῦρᾶ ΘΧρ Ἰοδ 1 ΟΠ θα ΘΟΓΆΤΩ, 

αξ ρτοχῖτπθ ρυθοθάππὶ: ἢ πάσχομέν 
τι---τοῖς ἴσοι; πάθ ᾿ποτ ἰοαπθηαὶ 
ΡῬοισνυὶσαίο ἀσυνδέτως δἀ]θοία 5πηΐ, 
ἢ ἐνδεῖ τι ἐκείνου τῷ μὴ τ.] Ηφο ν1{10 

ΠῸΠ 6586 Πἰροτὰ δὲ βθῃΐθηςα5 ταίϊο οἵ 

ΘοΟηβίγαοιο ν ϑυθοσυτῃ 5815 ἀγροϊί. ΝΆΤΩ 

τ αἰ ρθηΐθυ ῬΘΥΡΘηβα [0116 ΤΘρΘυϊὰΒ 
οδηάθτῃ ἢΐ5. ἴῃ 6558 θυ Πα δης1τη, ἃς 5 

αυἷ5 ἀἰσαῦ φΦαυδ]ϊα 11 ΠΟΠ 6556 ἰδ ]ϊὰ, 
α08}18. 510 1ρ8ἃ :ϑ αυδ 8015. ΒΡΘΟΙΘΒ, 60 

ααοα πο 1πΐ (4118, αι 18 510 θα Δ ]1885 

᾿ρβᾶἃ. υᾶ αυϊάδιῃ 5Θηςθη(ἃ ΘΟ 4018 ἅη- 

αυδιῃ απϊἀααᾶτπα 76) 5 δαάϊνι ὃ Αὐ- 
σϑαϊε ᾿ηβοῖθηϑ σομῃβίχαοίςο νουδὲὶ ἐνδεῖν, 

συ)ὰ5. ἃΙεθτα πὶ ἘΣΘ Ρ] τη ἡαἱ ἱπάϊοανε- 
τἱῖ, πονίτηα5 πϑιηΐποῃ. [{δηὰ6 Ἠδίη- 

ἀοτῇ, οοττρθηάσμῃ οθηβαϊί : ἢ ἐνδεῖ τι 
ἐκεῖνα τοῦ τοιοῦτον εἶναι οἷον τὸ ἴσον, 

ε]βοΐο μή, φαοὰ σοἀά. ρ]αμ πὶ οτα! αμηΐ, 
εἴ οοτηρᾶγαίο ἴοοθ ῬοΪϊῖ, τ. Ρ. 845. Ρ. 

ἕως γ᾽ ἂν μηδὲν ἐνδέῃ τοῦ ποιμενικὴ εἶναι. 

Θυξ αὐἰάδπι διηθπάδίιο ἰναιιὰ βοῖο ἃ ἢ 
γ6γῸ Ῥτοχιπηᾶ Ἰυα]οαν ἀΘρθαῖ, Ναισᾶτα 

ἰδτηθὴ 7πναΐ, αυϊά ΠΟΡ18 σᾶ ]ὰ8 σΟαΙΟὰ ΠῚ 
Ἰδοιίοη 65 Ῥϑυ  αβίταπ 0685 ἴῃ πιθμΐθτῃ γ6- 

ποι, Θυπὰπὶ επΐμη δηϊμηδ νου [556 1ηῈ5 

ἴῃ 004, ΒοΑ]. Δ] 1]|5ᾳὰ6 110 115. βογιρίαπι 
οχϑίασθ ἢ ἐνδεῖ τῶι, σα ρίπα8 βυβρίσδτὶ 
ἰδύυα ἐκείνου ἃἰ1ὰ π4 6. ἸτΥΘ Ρ515586. δίαᾳυθβ ἃ 
ΡΙαἴοπϑ βουϊρίαιη 6888 ἢ ἐνδεῖ τι τοῦ μὴ 

τοιοῦτον εἶναι, οἷον τὸ ἴσον. ΝΆΤη π6 

τι θίϊαιῃ ἀ6]θαηνιβ, νϑῖρα ἢ οὐδέν (50. 
ἐνδεῖ) 5018 στα Ὲ Ὶ ΠῸΒ ΘΟΙΩΙΠΟΠΘΠΐ, 

ὅτι βούλεται μὲν τοῦτο---Ἴ εῖθα 
βούλεσθαι εἰ ἐθέλειν οἰΐαιη 46 χϑθὰβ 

ὈΒΌΓΡΑΙ 80 1ἃ 6586 ἀοοπθταῃΐ ᾿ηίεσρρ. 
δὰ Οτοροῦ. Οοπηίῃ, Ρ. 185. 54. οἴ δά 

γΊροτ. Ρ. 756. 

Ἑ. τὸν τοῦτο ἐννοοῦντα] Θυοά δηῖεα 
ἀϊχοναὶ ὅταν τις--- ἐννοήσῃ, 14 πυπις ρᾶ- 
τϑη ἑν! θ51 δυβοϊαία ᾿τοταΐ, τόσα δἰ πηοά τη 

γθα αΘ ἢ 11, 

ἐνδεεστέρως δὲ ἔχειν 1. 6. οὗ δὲ ἐνδ, 
ἔχειν φησί. ν. Ρ. 6ὅ. Α. Ρ. 82. Ὁ. 60]]. 
Μαΐίθι, ὃ 428. 2.---Ἑδίθγαιη ροβί ἀἄναγ- 
καὶόν που ᾿πί6]]1ρὰ5 εἶναι, 4165. Θ᾿ Πρ 515 
Ῥᾶυ]]Ο ὙΆΠΠΟΥ αϑῖ, ΝΊΒῚ ἔοτίβ τη] 6118 
οταιτοηθιῃ Ραίατο ἀνακόλουθον. 
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δ4 ΡΙΑΤΟΝΙΒ 
“ ὔ Ν " » “ " Ψ ΒᾺΝ «Ὁ 

τοιοῦτον πεπόνθαμεν καὶ ἡμεῖς, ἢ οὐ, περί τε τὼ ἰσω καὶ 
ΕΣ Ἁ ΕΣ 7] 7 ΕἸ ᾿ -- ΕΒ ξ ΄»-“. 

αὑτο τὸ («σον ; Παντάπασι γε. ΔΑναγκαῖον ὥρῶ ἡμᾶς 
7, ἢ) Ἀπ ἃ Χιϑυὰ -“ 7 ὦ Ν - 

προειδέναι τὸ ἴσον πρὸ ἐκείνου τοῦ γρόνου, ὅτε τὸ πρῶτον 
, ᾿ ᾽ ΄ “ δ κ ᾧ Δ "ὦ . ὦ 

ἐδόντες τὼ ἰσὼ ἐνενοήσαμεν, ὅτι ὀρέγεται μὲν πάντω ταῦτ 
“" “ Ἀ «ΜΔ͵ὴλ 7) Δ ὦ 7 ΠΡ “ 

εἰναι οἷον τὸ ἰσὸν, ἐχει: δὲ ἐνδεεστέρως. σφι ταῦτα. 
Ν ἃ, ᾿ 7ὔ ες “ ᾿Ἷ ΓΙ ἂ ψ΄.ν ἃ φ 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, μιῇ ἄλλοθεν αὐτὸ ἐν- 
᾽ δὲ ὃ Ν . Τ' " " 5 ν “ἢ ων ἰδ -“ 

νενοηκέναι μηδὲ δυνωτον εἰνὰι ἐννοῆσαι ἀλλ᾽ ἢ ἐκ τοῦ ἰδεῖν 
λ “ " λ ὧ 7 ΓΝ ᾽ ἈΝ Χ 

ἢ ἀψασθοαι ἢ τὰ τινος ἄλλης τῶν αἰσθήσεων ταὐτὸν δὲ 
᾿᾿ -Ὡ- ᾿ Β΄. Ὁ ἈΝ δ) “ 

πάντω ταῦτα λέγω. ᾿αυτὸν γὰρ ἔστιν, ὦ Σώκρατες, 
Χ ἈΝ 

᾿Αλλὰ μεν ὃ. 
᾽ “ Ω ΄ὕ ὦ" Ὁ “ “ ᾿ ᾿ ὟΝ -Φο« 
ὦ γε τῶν αἰσθήσεων δεῖ εγνοήσῶ!, ο7ι πῶντο τῷ ἐν τοῖᾶΛς 

πρός γε ὃ βούλεται δηλῶσαι ὃ λόγος. 

2 7, Ω Ὰ ν. ὦ ἥδ ΣΙ ΕΙΣ Ν 2 -» 

αἰσθήσεσιν ἐκείνου τε ὁρέγετοιι, τοῦ ὁ ἐστιν σὸν, κῶ! αὐτου 
3 ; Υ͂ Ε] «᾿ -“ω 7 6 Ἁ "»" 

ἐνδεεστερά ἐστιν. ἤ πὼς λέγομεν ; Ούτως. ) Πρὸ σου 
3 " ε »“, νων ἈΠ ΉῊΗΡ 7 «ἢ “" ᾽ Υ 

ἄρω ἀρξασθαι ἡμᾶς ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ τάλλα αἰσθἄ- 

τοῦ ὃ ἔστιν ἴσον] ὅϊο οοὔά. ρ] ΘΙ 16 ΟἸἼΠ65 ΡΤῸ σι]ρ.. τοῦθ᾽ ὅ ἐστιν ἴσον. Ἰ)εἰπας 
συ ]ρο ἢ πῶς λέγωμεν, Ἐεοίς οοὐά. λέγομεν ; αἡ φιοηιοίίο βοηξϊηιιβ 5. ἡμαλοαπιῖι. 

ν. Ηβἰπά, δὰ Τηδρῖεί, ὃ 78. ϑ'ἰαιίπι ροεῖ Οὕτως οοἀ4, ορ(ἱπι|ὶ ργο Οὕτω. Ἐθοΐε, 
Νδπι νοχ μαδϑί τόνωσιν. , 

Πρὸ τοῦ ἄρα ἄρξασθαι] Ἱπορίϑ νϑοίί. οἀϊίί, πρὸ γὰρ τοῦ ἄρξασθαι. Ἐκράοπι ἀείη- 

0608 ὁρᾶν ἢ ἀκούειν. 

Ῥ, 7ὅ. ὅτι ὀρέγεται μὲν πάντα ταῦτ᾽ 
εἶναι] Η. «. ας οπιηΐα (τὰ ἴσα) ἀρρεΐογε 
ἐρϑὲ «φιιαἐἐξαἰ5 ϑροοϊοὶ ἢεγὶ β8ἰηεϊϊϊα, πδο 
ἐαπιθη ἤενὶ μο886. Οπὶ θηΐτη 6 Χ Β6η- 
ἱοπίῖα Ῥ]αίοπὶβ ΓΘ 8 ἴῃ 86η8.8 οδαθηΐθβ 
αα «οἰθυπδτασῃ 1ΠΠγαπι Τουταασα τη, αυὰ5 

ἰδέας Ἀρρο!]ανιῦ, Θχθη ρα Οχρυθβϑῶ 
βἰηΐ, 116 πὰπο ἀϊουηΐυν δὰ Παγαπι γ]Ὑ- 

ταΐοτη δὲ ργϑίδπεδμι 4 1851 σοηθη ἄθτθ 
Θὲ Ρϑυύυθηῖγθ βίμάθυθ, π60 ζδιηθῃ Ῥτορίου 

πδίαγεθ 518 ἸΠΏΔΠΟΔΙΩ δὲ ἱπηρογθοίδηη 

σΟΠ ΔἸ ΟΠ 6 ΠΏ ὑπαιᾶμη 1Π|8π| ἈβΒΘαυϊ. 
Τάθπὶ ἸΟΧ 8, βἰρηϊβοαίην νευῦὶ8, ὅτι 

προθυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦτα εἶναι οἷον 
ἐκεῖνο, ἔστι δὲ αὐτοῦ φαυλότερα, αι 
ϑιθρβδηυμη νἱἀθηίυν πον 856, αὐ οὐϊδ πὶ 
εἷος βουιθομάστη ρυΐϊατοὲ πάντα τοιαῦτ᾽ 
εἶναι. 

ταὐτὸν δὲ πάντα ταῦτα λέγω) Ἦ. 6. 
Π1}}} δυΐθπι ἀἸβουϊταϊηβ ἀἰοο ἴῃ [5 86η- 

ΒΙ 8 ἴη6558 δα 118, ᾳυοὰ ἀοφοχθ πὰῃο 
Ἰηβεαϊ :- ὁπιηΐα θηΐτη δοάθιη τϑάϊγθ δῖ- 
ὈΙΓΟΓ, 5Βῖνθ ΟΟ] 8, βῖν ἰϑοία, βῖν 6 αἰΐο 

56 πδὰ δ᾽] ροτοϊρίαβ. (ὐυ͵ὰδ ἱπίθε- 
ΡΓΘίαςοπβ νου αίθια ἰθβίϑηίῦ (0185 
Ῥσοχίηνε δά ἀπιῃτΣ, 

πρός γε ὃ βούλεται δ.}] ἱ. 6. πρὸς 
τοῦτο ὃ βούλεται δ. φμοά αἰξὶπεξ αὐ τὰ 

φμοιί----, 
Β, τοῦ ὃ ἔστιν ἴσον] Η, 6. τοῦ ὄντως 

ἴσου ὄντος 5. άεῶ «ημαϊϊἐαἰ8. Ἰηΐτα 
Ρ- 92. Ε. ἡ οὐσία ἡ ἔχουσα τὴν ἐπωνυμί- 

αν τὴν τοῦ ὃ ἔστι. Νίοχ ο. ἀϊοϊίυν οἷς 

ἐπισφραγιζόμεθα τοῦτο, ὃ ἔστι. ὯὮθ υ5ὲ 

ΔΥΓΙΟᾺΪῚ δηο σοϊαίϊνα ν. Τορσ. αν, Ὁ. 714. 

Ε. ἔστι τοῦτο ἕν ἐκείνων τῶν ἀδικημάτων 
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ΑΛ »"" " Ε ͵ ν..3 ,, 7 -“ "“ 

νεσθαι τυχεῖν ἔδει που εἰληφότας ἐπιστήμην αὑτοῦ τοῦ 
Ε Ω "7 ; ᾽ 7 Ν ω »Ὁ»ἭἬΆ 3 07 ΒΕ. 

ἴσου, ὅ τί ἔστιν, εἰ ἐμέλλομεν τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων ἰσὰ 
“ ᾿ “ - Ν γ “-“ " 

ἐκεῖσε ἀνοίσειν, ὅτι προθυμεῖται μὲν πάντω τοιαυτῶ εἰνοι 
“' ἢ »᾿ Ε} Ν 3 -»“ 7ὔ ᾽ 7 Γ 3 “ 

οἷον ἐκεῖνο, ἔστι δὲ αὐτοῦ φαυλότερα... Ανώγκη εν τῶν 
͵ὕ “ 7 ᾽ ὔ ἢ 5.Αλ 

προειρημένων, ὦ Σώκρατες. Οὐχουν γενόμενοι εὐθὺς 
« -Ὁ ᾿. ΑΜ: ’ Ἀ ἈΝ " Ε θη 7 

εωρωμυὲν τε καί ἥκούυομεν καὶ τος ἄλλας αἰσθϑησεις εἰγο- 
᾿ ,ὔ 7 δ ͵΄ Ἢ Γ 

μεν; Πάνυ γε. "Ἔδει δέ γε, φαμέν, πρὸ τούτων τῆν τοῦ 
΄ὔ 7 7 Ν 7 ᾽ ες 

ἴσου ἐπιστήμην εἰληφενωι; Ναί. Πρὶν γενέσθαι ἄραι, ὡς 
᾽ δ ἀν ΤῊΝ 3... ἃ 3 7 7: 

εοικεν, ἀνάγκη ἡμῖν αὑτὴν εἰληφενωι. Ἐϊοικεν. 
,ὔ ἈἉ ᾽ 3 Ἁ Ν οο 

καρ. ΧΧ. οΟὐὖὔκουν εἰ μὲν λαβόντες αὐτὴν πρὸ τοῦ 
7 2] Ε] "ἢ 6 Ε Ἃ 6 Ν ΝᾺ 7 6 

γενέσθαι ἐγοντες ἐγενόμεθα, ἡπιστάμεθα καὶ πρὶν γενεσθωι 
7.Δλ ͵7 3 7 ὟΝ ἃ ᾿ “τς δ ᾿Ὗ 

καὶ εὐθὺς γενόμενοι οὐ μόνον τὸ ἰσὸν καὶ τὸ μεῖζον καὶ τὸ 
] Ἁ Ἄ ἍΝ ον 3 Ν, Ἁ 

ἔλαττον, ἀλλὰ καὶ ξυμπαντω τὰ τοιαῦτα ; οὐ γὰρ περί 
ἕω 27 »“" ς 7 »ο᾿ ρ. Ῥ «“ Ν Ἃ 3 “ ο»»μ 

χοῦ ἰσου νῦν ὁ λόγος ἡμῖν μῶλλον τι ἢ κοι περί αὐτου τοῦ 
-“ ον 4 -“ "“ “ ἣ 7 ον νὰ ὁ Ψ 

καλοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ δικαίου καὶ ὁσίου, καί, 
ω ΄ Ν Λ πὸ ὩΣ ,ὕ -“ [ 
ὁπεὲρ λέγω, περὶ ἁπάντων οἷς ἐπισφραγιζόμεθα τοῦτο, ὁ 
3, Ἂ.»9 [] 5 Ἂν ᾿] ΄»- ΤΣ »“ ’ὔ 

ἐστι, κοί ἐν τῶις ἐρωτήσεσέν ἐρωτωντες καὶ ἐν τοῖς ἀποκρί- 

ἀρχῆς πέρι.--- Ποίων δή ;---Τῶν ἃ τότε 
ἐπεσκοποῦμεν. ῬΆΙΟΌ. Ρ. 37. Α. καὶ 

τό γε ᾧ τὸ ἡδόμενον ἥδεται. ΤΌΪά. 8. 
περὶ τὸ ἐφ᾽ ᾧ λυπεῖται. ν. Μαί. ἢ 287. 
1. Αἴᾳὰο οχ 18 ἱπίοθ!Π]ρ τ, ϑροπίθ, 
ὑπᾶ6 πδῖα βἰΐ νιτοβα νείΐ. δαϊι. ἸΘοίίο 
τοῦθ᾽ ὃ ἔστιν ἴσον. 

τὰ ἐϊς τῶν αἰσθήσεων ἴσα) ἈΑπίρα ἀϊςε- 

Ῥαΐυγ τὰ ἐν αἰσθήσεσιν. ϑ6ὶ πος ἸΙοοο 

ἐκ τ. αἰσθ. 58οτρίαπι Ῥτορίευ νυ υτα 

ἀνοίσειν. ν. δἃ σΔρ. 1. ἰπϊί. Ρ. ὅ8. Α-« Ὁ 
Ιοσίμβ : οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα 
ἐπύθεσθε, οἱ ας ἀϊσαηγα5 δὰ ῥ. 76. Ρ. 

γενόμενοι εὐθύς] 5έαἰἕγηι τε παξὲ ΘΥ̓αἸπιι8. 
νἱά. Ρ. 70. Α. 6. χιν. 
Ὁ, πρὸ τούτων τὴν τοῦ ἴσου --- Ἴ 561}. 

Ῥυϊιδηιαηι ΘΟΥ̓ΡΟΥ 8 86ηδιθιι5 τιξ ΟΥ̓ ΘΉΔΥ.. 
Οκλρ. ΧΧ, οὔκουν εἰ μὲν λ.---ἔχον- 

σες ἐγενόμεθα] [π μὶβ δὰ ἔχοντες 1ἴ6- 
ΤῸΠΙ ᾿π 6] ]ΠἸροπάπηι οϑί αὐτήν. 

Ρμαὰ. 

καὶ πρὶν γενέσθαι καὶ εὐθὺς γενόμενοι} 
ἐμηι ἀπὲ 6 οΥἔπιηι ποϑέγιμ, ἑπηι δίαἰτηι κει 

παϊὶ εγαηιιι8. 
ξύμπαντα τὰ τοιαῦτα͵] Ὦ.. 6. οἸηη Τα 

ΓΟΥΌΤΩ Του πιἃ8 8. ΒΡΘΟΪ68. 
μᾶλλόν τι ἢ καὶ περὶ αὐτοῦ τ. κ.} 

Νοίαθὶβ Βος καί, αποά ἱπίθγροῃϊ 
Θοάδπι πιοάο, ατὸ ἀϑατραίαγ ἴῃ Πᾶο ἀϊο- 
ἔομδ : ὥσπερ γὰρ περὶ τοῦ ἴσου νῦν ὃ λό- 
γος ἡμῖν, οὕτω καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ καλοῦ.--- 
--Πὲ ἔοπηυϊα ὅπερ λέγω, ν. Ρ. 58. ο- 
0. 111. εἴ δά Αροΐορ. ϑοοτδῖ. Ρ. 21. Α- 

Ὁ. οἷς ἐπισφραγιζόμεθα τοῦτο, ὃ ἔστι 
Η. 6. φιυῖΐδιιΒ τῆς οὐσίας ϑ5ἰρηπιηι ἱηιρν- 
μιυϊηυῖι8, αιι8 ποηιῖηε 6586η 1 ἐπιδὶρ᾽ ϊηιιι8. 
ῬοΙΠς. Ρ. 258. ο. δεῖ γὰρ αὐτὴν ἀνευρεῖν, 

καὶ χωρὶς ἀφελόντας ἀπὸ τῶν ἄλλων 
ἰδέαν αὐτῇ μίαν ἐπισφραγίζεσθαι. Ῥμὶ- 
160. Ρ. 26. ν. καίτοι πολλά γε καὶ τὸ 
ἄπειρον παρέσχετο γένη, ὅμως δ᾽ ἐπι- 
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, 

3 ᾽ “ -- -“ " σεσιν ἀποκρινόμενοι. ὠστε ἀναγκαῖον ἡμῖν εἰναι τούτων 
ς ΄ Ν ᾽ ΄ Ν -“ 7 
πάντων τὰς ἐπιστήμας πρὸ τοῦ γενέσθαι, εἰληφέναι. 

Κ Ν Ε] 7 7 ν, Ὺ « ͵7 
αί εἰ μὲν γε λαβόντες [Κβῆ ἐκᾶστοτε 

2 » μὰς τ ὦ 5. Ν 7 

ἐπιλελήσμεθα, εἰδότας ἀεὶ γίγνεσθαι καὶ ἀεὶ διὰ βίου 

᾽) »ω“ 

ἔστι ταῦτα. 

ἰδέ Α ᾿ Ας [δε ΠΥ Ἢ 7 Ε] ͵΄ 

εἰθενοι τὸ γῶρ εἰδένῶι τοῦτ ἐστί, λαβόντα του ἐπιστη- 
"7 ἈΝ ᾿Ὶ 3 7 «“ὶ ᾽ “»“ 

(μῆν ἐχεῖιν καὶ μὴ ἀπολωλεκενῶι. ἡ οὐ τοῦτο λήθην λέγο- 
φ“" ᾿ς 2 ΄ὔ 3 7΄ 7 ΄, 

ῥψεν, ὦ Σιμμία, ἐπιστήμης ἀποβολήν; Πάντως δήπου, 

Οκρ. ΧΧ, μὴ ἑκάστοτε ἐπιλελήσμεθα, εἰδότα] Τυῦν. Βοάϊ. οἱ Υ' δεῖς. ὁχ σουτ, 
ἑκάστοτε μὴ ἐπιλελ. 5Βρο4 νἱάδ ἀηποίαι. Τ)εῖπά δ νυ]ρὸ εἰδότες, αυοά 6 [δ τῖ5 ορεπηϊβ 
διηθηἀδέαπι. Ῥτὸ ἐπιλελήσμεθα Αὐρ. ῬατὶΒ. Ν᾽ δπεῖ, 811} ἐπελέλήσμεθα. ν. ἀπποί. 

. ἢ οὐ τοῦτο] Μ εεί. εἀϊίε. ἢ οὐ τ. λ. ροσρθγᾶτη. 

σφραγισθέντα τῷ τοῦ μᾶλλον καὶ ἐναν- 

τίου γένει ἕν ἐφάνη. 
ἐρωτῶντες καὶ--- ἀποκρινόμενοι) Ῥ. 78. 

Ὁ. ἢ οὐσία, ἧς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι 

καῖ. ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρινόμενοι, ἱ. 6. 

διαλεγόμενοι. ΤΠροίοί, ρΡ. 1406. ο. ἐμὲ 

καὶ σὲ δεῖ ἐρωτῶντάς τε καὶ ἀποκρινομέ- 
νους ἀλλήλοις σπουδάσαι αὐτοῦ περὶ τὸν 
λόγον. 

Καὶ εἰ μέν γε λαβόντες --- εἰδέναι} 
Τίχογαῦ βυρτα, εἰ λαβόντες ταύτην τὴν 

ἐπιστήμην πρὸ τοῦ γενέσθαι ἔχοντες 
ἐγενόμεθα, ἠπιστάμεθα καὶ πρὶν γε- 
νέσθαι καὶ εὐθὺς γενόμενοι. Ουδιη 4υ]- 
ἄθιαι βοπίθηςη πη ρουβθαυϊίαγ ἀ}]]1- 
δοπίῖα8. ἘΠ αἰίθτυπι αὐϊάθπι {Πὰἃ, 
αοά, ἀηἰοαυᾶτη ΠδΒΟΆΠΊΟΣ, ᾿ἀθάγασα ἰνᾶ- 
Βθθῖθ νἱάθδιμισ σορηἹ 1 θη, θδπαο αἱ- 
τἰηρὶς νϑυθ]8: ὥστε ἀναγκαῖον ---πρὸ τοῦ 
γενέσθαι εἰληφέναι. ΑἸίθταπι δαΓΘ ΠῚ, 
αυοα προ πδίϊ 1181 Βοῖθη ἰατη δτηϊεᾶ- 
Ὠ}118, ΠΙΒῚ ΟὈ]᾿νῖοπ 6 ατδαάδπι ἱπργιθηΐθ, 

ἰᾷ νϑῦο μᾶς δῃημπης ίοηθ ἈΡΘΥΙτ5 ΘΧρ ϊ- 
οαί. Ναῃν βοπίθηςϊ ἃ νουθόοσιπὶ Πτος δβί: 

«Ἂς πεοοδβαγῆηι δέϊανι 6ὁβέ, εὐ ἐἰ!αηι βοἰθη- 

ἐΐατι οὐ πὶ ογέιι ποβίγο 8606} τείϊποα- 
ἤιιι8 οὐ ΡῈΥ ἰοΐαηι υἱξαηι Ἡιθηεϊ  ΟΥ ἵηυῖι8, 

πῖϑδὶ, μοβέφιαηι ἐἰΐαηι ἀσοορίηλι5, 6) 5 6Ὴὶ 
ΒΟΡΟΥ ()ε(οϑηιαὶ ; δυθνῳ ἐϊηι6) οὐϊὶ[ὶ 

διιηλι8.: ἢ. 6. ΙΒ ἀοιηάθ αἰ] ἰθπὶ- 

ΡΟΥΘ 05 ἰπναβὶξ 67.1.5. ΟὈ]νῖο, Εἰθπῖπα 

ἢφο, εἰ μέν γε λαβόντες μὴ ἑκάστοτε 
ἐπιλελήσμεθα, Ἰάεπι εἰ τ Ποαπί, αυοὰ εἰ 
πρὸ τοῦ γενέσθαι εἰλήφαμεν οὕτως, ὥστε 
μὴ ἑκάστοτε ἐπιλελῆσθαι, ἰΐα αἱ ρτοχῖ- 

188. ΠΟΠΟ] 5] 0 ἢ 8. στδίϊοηθπὶ αααβὶ τορθ- 
ἰΔηΐ, ἀοοραθηΐθ ἰαπιθη ποίϊοπϑ βοϊθπ τς 

Πυπηνῖίαί15. δὲ σοηβίδη 9. Ῥομϊί δαΐθηι 
ἀοῖπάθ ῬΒΙ]ΟΒΟρΡ 5 ἃταλε Ἰάθασαπι οορ- 
ΠἰΓΙοποτα αὐΐϊααθ ἱπίου παβοοπάαπι 80- 

Ιεσθ, ἰάθοχψιβ βοιθπεϊδπι ΤΘΓΌΤΙ ΟΠΊΠΘΠῚ 
τοοογάδίοπο σοη ποτ. 1465 Π181]} ἐυτ- 
θᾶτ6 πΠΟΧαμ Δγρι θη δ οπῖβ, ΠΌθια 
Ἡοιπάοτῇ,, σαστη ἔγαβίγσα ἀθβίἀθγαββθέ, 
ΤΘϑΕ υῖ55886. 511 νἱἀθθαίαγ σοτρθηᾶο : 
καὶ εἰ μέν γε λαβόντες μὴ ἑκάστοτε 
γιγνόμενοι ἐπιλελήσμεθα, εἰδότας ἀεὶ 
γίγνεσθαι κ- τ. λ. Ιάδπη νἱῦ ἀοείΐαβ ὃχ 
οοἂ. Αυρ. ἐπελελήσμεθα τηδὶοθαΐῖ, ὃς 

ἀβίῃοορβ εἰδότας ἂν γίγνεσθαι.----1)6 ἴοτ- 

ταῦΐᾶ ἀεὶ διὰ βίου ν. Ἡἰπάοτῇ, δα ἢ. 1. δὲ 

αυῷ ΟΟἸ]Θρὶ δὰ ῬΆΙΘΌ. Ρ. 21. 8.----ϑγδεῖτα 
Ῥοβί ϑυϊ488 8, ν. εἴδησις Θχμθοῖ θα : 
τοῦτ᾽ ἐστί, τὸ λαβόντα---μὴ ἀπολωλεκέ- 

ναι. ϑοὰ αγίίσυϊο ποπ᾿ ΟΡ 6588 ἄοοσοθ- 

Βυπὲ οὰ, αυς δὰ Ρ. 64. ο. ἀπποίανί πηι. 
1) οἤπιοποιη. ΟὈ]νΙΟπβ ῬΆΌ]]ο αἰΐδαι 
ν]άθαβ δα Βιρουῖ ῬΊΏ]Ο. Ρ. 84. α. υδὶ 
Ρ᾽αγα 46 ἢδο τὸ ἀϊχίπιυβ. ϑ'οὰ ϑ' γγηροβ. 
α. Χχντ. λήθη γὰρ ἐπιστήμης ἔξοδος. 
Νϑιιθ5. ἀθ Νδι. ΗἩοιηπ, ρ. 203. δὰ. 
Μδίιι. λήθη δ᾽ ἐστὶ μνήμης ἀποβολή. 
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] “" δι ὦ ᾽ 7ὔ : 7 Ν 7 

ἔφή, ω Σχωκροτες. ΤΕ δὲ γε, οἰμνῶ, λαβόντες πριν γενε- 
7 ὔ ω Ἂς “΄ 2 ͵΄ὕ 

σθαι γιγνόμενοι ἀπωλέσαμεν, ὕστερον δὲ ταῖς αἰσθήσεσι 
» »" 5 ῥ 3 7 Ν 32 , 

χρώμενοι περὶ ταῦτα ἐκείνας ἀνωλωμβάνομεν τὰς ἐπιστή- 
" Χ ΙΝ ᾽7, 35»..» ᾽ « “" 

μῶς, ἃς πότε καὶ πρὶν εἰγομεν, ὧρ οὐχ, ὁ κωλοῦμνεν 
7 ᾽ ὥ Ἅ 2 Ἄ ( 7 "7 “» 

μανθάνειν οἰκείων ἂν ἐπιστήμην ἀνωλαρμβᾶνειν εἴη; τοῦτο 
7] ΕῚ νι 7 3 6Ω «λ : 

δὲ που ἀναμιμνήσκεσθαι λέγοντες, ὀρθως ἂν λέγοιμεν ; 
7 Ν ἵ; Ἁ Ὁ, 35.4.4 7 ᾽ γι ͵7ὔ 

Πάνυ γε. Δυνατὸν γὰρ δὴ τοῦτό γ᾽ ἐφάνη, αἰσθόμνενον 
ἥ Κ λ 7 ͵ "ὔ 7 7 

σι ἢ ἰδόντα ἢ ἀκούσαντα ἢ τινα ἀλλῆὴν αἰσθησιν λαβόντα 
ε , ᾽ν ΄, Δ ἃ εἶ... , - ᾽Ξ 
ἐστερὸν τί απὸ τούτου ἐννοήσοι 0 ἐσελελήστο, ῳ τοῦτο 
9 7 ἥν ὦ δυΝ Ἵ «“ “ “ “ Ὁ“ 7 

ἐπλησίαζεν ἀνόμοιον ον, ἤ ᾧ ὁμοῖον. ὥστε, ὁπὲρ λέγω, 
-Ὡ "7 7} 3 7 Ἴς 3 Ν νι Ὁ 

δυοῖν θάτερον, ἤτοι ἐπιστάμενοί γε αὐτὰ γεγόναμεν καὶ 
Ε ͵7 Ν , Ἁ “ἃ ὦ “ 

ἐπιστάμεθα διὰ βίου πᾶντες, ἡ υστερον, ους ῴοωρνεν (μων- 

περὶ ταῦτα ἐκείνα5] Μ΄. περὶ αὐτά, φυοᾶ 6Χ ορ(1Π}18 110 115, Β04}. Ν ῖς. πα 008., 

4}115, οι θη ἀδίαπι, 

ἤτοι ἐπιστάμενοί γε} ὅ1ς 1ΠΠΥὰ ΟΠ. 65. 

τε. ν. δῃποίαΐ, 

Ε. ταῖς αἰσθήσεσι χρώμενοι περὶ ταῦ- 
τα--Ἴ Ῥεγρθιᾶπη νυ]ροὸ αὐτάς Ἠδοῖθ 
οοαά. ορίϊπι! ταῦτα, 4υοα ἀϊοῖυτη 6βί 

δεικτικῶς 46 τευ8 βϑηβίθυ8 510] 6 οἱ 18, 

δὰ ΒαυΔδηυδηύδτη ρα Ῥ]αίοηθηι ἴπ- 
{τϑααβηίὶ. ῬΊΙ]Ου. Ρ. ὅ8. Ε. καὶ ὅσαν 
(τέχναι) περὶ ταῦτα πεπόνηνται. 
Ῥμεάτ. Ρ. 250. Α. ἀναμιμνήσκεσθαι δὲ 
ἐκ τῶνδε ἐκεῖνα οὐ ῥάδιον ἁπάσῃ (ψυ- 
χῇ), 408. ἸΙοοοβ οοπιρᾶτανιϊ Ηδπάοτγ, 
ν. δἰΐαιη ποβίγα δὰ ῬΏ1]|ε}). Ρ. 194. 

Ῥ. 70. Δυνατὸν γὰρ δὴ τοῦτό γ᾽ 

ἐφάνη---Ἴ ϑαπβὰβ δὲ: παῆὶ ἤετγὶ 86πὸ 
Ροδ86 υἱαο ναί ἀπέεα, τι φιιῖδ τοὶ οὐ 8 
τοῖ αἰνὶϑιι8 τυοῖ αἰὶο φμοααηι 8θηϑιι αἰϊηιϊὰ 

Ρεγοϊμον δὲ, δὲ βἱηιιὶ ηιθη 6 δια ουποὶρετ εξ 
ποΐϊοποηι γεὶ, αὖ ἡ α., ηιιαηι 5οηδῖψιι5 Ρ6Υ- 

ἐορὶξ, αἰυεγϑεαθ, οἰ}ιι8. οὐϊὲξιι8 δΥ᾿αἰ, ψιιῶ 

μεὶς σοη)ιποία οταΐ υοἱ αἰὐδεοϊηιὶϊ απ 

τοῖ βἱηυὶϊ ἐξ μαϊηθ ϑιια : νϑ] αι] ᾿ντῷ, ααῦτα 
νι δῖ ἀιπαβια τη : θεῖ 185, ααστῃ Θ᾽ Π}1}1- 

τη ; ᾿γσῶ δηηᾶβιῖ, αααι ᾿γτᾶτμη μ᾽ οἰ Τα. 

ἤτοι ἐπιστάμενοί γε---ἢ ὕστερον] ΝΟ 
ν᾽ άθο οαυβαῖῃ ἰἀοηθαι, σα Ηεοϊπάοχί, οἵ 

Ἡοἰπάοχῆυβ οἱ ΒΌΚΚοσὰϑ ἤτοι ἐπιστάμενοί 

ΒΟΚΚοΥ. γέ ἴῃ τέ ᾿παἰατπί, 1Π4 οοἀϊΐ- 
οὕτη δαοίοχιαἴθ τη Χὶ 8. ΠΙΠΠΪΓᾺΓ ; ΠΟσΟ 

Θδοη ῥτοῦβϑιιβ ἀσθβυυϊυγ, Αροϊορ- 

ϑοοτγδΐ, Ρ. 27. ο. τοὺς δὲ δαίμονας οὐχὶ 
ἤτοι θεούς γε ἡγούμεθα εἶναι ἢ θεῶν 
παῖδας; Ὁ] ν. ἃῃποί. ῬΙαχίπηα Πυ]ι5 
815 ΘΧΘΙΏΡΪὰἃ ΟΟἸ]οριὶ ἘἸπιβ] θὰ δὰ 
ΕὰηρΡ. Μϑάθδμ ν. 1268. 

διὰ βίου πάντες] Θυοᾶ Ἐογβίοτιβ 6χ 
δηπαυδ ἰΙ]15 ΠΌΤ] ἰτδηβίαίίομθ, αυᾶ 
ϑὰ8 δϑί, ῥτοίι δ παντός, 14 νυ]ραΐε 

Ιεστίομὶ μδυᾶ οαποίδηίου ρῥγοίθσγθηι, 81 

ἴῃ οοἀ 4. τπηββρίῖϊβ ββδβϑί σϑρογίπιῃ. Ναπι 
τϑϑρίοἱϊαγ δὰ δι ρουίοτα Ρ. 75. ἢ. εἰδότας 
ἀεὶ γίγνεσθαι καὶ ἀεὶ διὰ βίου εἰδέναι : 

ἈΡῚ σαοά ἀϊοϊίατ ἀεὶ διὰ βίου, ἰᾷὰ πυπο 

οϑέ διὰ βίου παντός. Νοαμθ οἴππάοτε 

Ροββὶξ νϑγβθοτγυύτη οο]]οςδέϊο, ἀθ αυᾶ ἀἰϊχὶ 
Δα ῬΒ16Ρ. ρ. 48. οἱ δα ΕΓ Ρ τομ. Ρ. 
80. Θεὰ αυυσπὶ πάντες ἰαχθαπίιγ Εἰσὶ 
ΟἸΏΏ68, ἃίησαο ἢφο: ἤτοι---πάντες, οἱ ἢ---- 

οὕς φαμεν μανθάνειν---οὗτοι-τ--, 5101 ἴπ- 
νίοοπὶ ΟΡρΡοπδηΐαγ, τοι ϊπθπάδπι ἢὰπο 

ΟΘΠΒΘΙΩῈΒ νϑίθγομη ἰθο]ΌΠετη. 

76 
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᾽ φν Κ5 ᾽,ὔ “ 

θάνειν, οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἀνωμιμνήσκονται οὗτοι καὶ ἡ μάθησις 
Ἄν ον «“ "ὔ Ν τ Ἀ “ ΕΝ " ͵7 

ἀνάμνησις ἂν εἴη. Καὶ μᾶλα δὴ οὕτως ἐγει, ὦ Σώκρατες. 

ἔμαν. ΧΧΙ, Πότερον οὖν αἱρεῖ, ὦ Σιμμία ; ἐπι- 
7 "»οὦ΄ἦ ᾽, λ 

σταρμένους ἡμᾶς γεγονένωι, ἢ ἀναμνμνήσκεσθαι ὕστερον 
“ 7ὔ ΕΣ ᾿ ᾽ ἊΝ “ 3 ΕῚ ἣ" ͵ 

ὧν πρότερον ἐπιστήμην εἰληφότες ἦμεν ; Οὐκ ἔχω, ὦ πω» 
" “ν᾿ 7 [ 7 7 7 7 " ε , 

πρῶτες, ἐν τῷ παρόντι ελέσθαι. ΤΙ δὲ; τόδε εγεις ελεσ- 

θαι, καὶ πῇ σοι δοκεῖ περὶ αὐτοῦ; ἀνὴρ ἐπιστάμενος περὶ 
᾿λχῶς νχ 2 3 εν -Ὁ ,ὔ ᾿ ᾽ Χ ,ὔ 
ὧν ἐπίσταται ἐγοι ἂν δοῦνα, λόγον, ἢ οὐ; Πολλὴ ἀνάγ- 

2} “ 7ὔ εὰ ΧΝ “ 
κη, ἐφη, ὦ Σώκρατες. Η καὶ δοκοῦσί σοι πάντες ἔχειν 
λῚ “ »- ᾿ 
διδόναι λογον περὶ σούτων, ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν ; Βουλοίμην 

Υ̓́ ΚΦ γῇ ἢ Ν "»“ν -“ 

μέντ᾽ ἄν, ἔφη ὁ Σιμμίας" ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον φοβοῦμαι, 
Ἂ "ὕ 7ὕ β. ΜῈ᾿» “" 3 Ψ 2 Ν 7 “7 

μῆ αὖριον τηνικῶδε οὐκέτι ἦ ἀνθρώπων οὐδεὶς ἀξίως οἷός 
“, “"“ᾶ6. . 7 ΤᾺΝ 

σε τοῦτο ποιῆσαι. (Οὐκ ἄρα δοκοῦσί σο: ἐπίστασθαί γε, 
͵ ᾿" ᾿ ' 
ἔφη, ὦ Σιμμία, πᾶντες αὐτά; Οὐδαμῶς. ᾿Αναριμνή- 

Πότε λαβοῦ- 
ἐν ΝῚ δ ΄" Ἁ » 7 3 "» - ἈΝ Ἁ 

σας αἱ ψυχαὶ ἡμῶν τὴν ἐπιστήμην αὑτῶν ; οὐ γὰρ δὴ 

Οὐ δῆτα. 

Ναί. Ἦσαν ἄρα, ὦ Σιμμία, αἱ ψυχαὶ καὶ 

"7 ῳ 2] 2 7 

σκοντῶι ἄρω ὦ ποτε ἐμαθον; Ανάγκη. 

“- 7 

ἀφ᾽ οὗ γε ἄνθρωποι γεγόναμεν. Πρότερον 

ἄρω. 
͵ὕ Ν “ ᾿ 2 7 ἐς Ν ,ὔ Ν 

πρότερον, πρὶν εἰνω! ἐν ἀνθρώπου εἴδει, γωρὶς σωμάτων, καὶ 
ὔ “ ᾽ " 6 7] ᾿ 

φρόνησιν εἶχον. ἘΝ μὴ ἄρα ἅμα γιγνόμενοι λαμβάνο- 
ἿἾ τ 

μεν, ὦ Σώκρατες, ταύτας τὰς ἐπιστήμας" οὗτος γὰρ 
ν 7 “ " "“ Ρ̓ " 7 

λείπεται ἔτι ὁ χρόνος. Ἐίεν, ὦ ἑταῖρε, ἀπόλλυμεν δὲ 

Ολ». ΧΧΙ. τί δέ; τόδε ἔχεις ἑλέσθαι] ΥΙ. τί δὲ ἔχεις ἑλέσθαι; Δίοτατα ἰοοίο- 
ποθ πὶ, αυᾶπὶ Ἡδίηἀοτῇ. σοπ]θοίατα ογαΐ ἃββθοαίι8, Ἔχ μὲ θθηὶ ΨΙπαΟΌ. Ὑ αἴῖο. ᾽ δποί. 

ΕἸΟΥ. 411, 
ἅ ποτε ἔμαθον] ϑ5ϊῖο Βοάϊ. Τὰ}. Ν᾽ αἱ. δὴ. ΕἸ. δ}}} ὑτὸ ναῖρ. ποτὲ ἃ ἔμαθον. 

οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ ἀναμιμνήσκονται)] Ῥοδβί 

οὐδὲν ἄλλο ἱπί6]]. ποιοῦσι. ν. ΕἸΒΟΒΘΥ, δά 
ἢ, 1. Ζθυπα δὰ Ογτορ. 1. θ, 39. Μδί. 
8 6536. 8. 

Ολν. ΧΧΙ, ο. Οὔκ ἄρα δοκοῦσι---πάν- 
τες αὐτά] Ν᾽ἀοΙϊοοὶ περὶ ὧν νῦν δὴ ἐλέ- 
γομεν, αυοα [0116 6ΧΣ βιρθυουὶθι5 ἰμ- 

(6158. Οὐρίαν δαίοτῃ ἀς ἰάρα ρὰ]- 
οΥἿ, θοπὶ ϑίς. 

εἰ μὴ ἄρα ἅμα γιγνόμ.} Ἡ. 6. πἰδὶ ογέε 

ἑπέου παβοθηάπηι ἐἰίαηι βοϊεηπξϊαμι ἀροῖ- 
Ρἵμιιι8. ῬοΥροσαπι νυ]ρὸ ἅμα ἀθβιἀοτγὰ- 
Ὀδίωνγ. 

"-5--- -- -- - ----------“- 
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3 Ν 2 Α ΦῇΑᾺ ἢ ᾽ὔ ᾽ Ν νι. ,ὔ ᾽ Ν 

αὐτὰς ἐν ποίῳ ἄλλῳ γρόνῳ; οὐ γὰρ δὴ ἔχοντές γε αὐτὰς 
7ὔ ς Ε ς ͵7ὕ “ἃ, ὁ ᾽7’ ᾽ ᾽7ὔ 

γεγνόμνεθω, ὡς ἄρτι ὡμολογήσαμεν. ἤ ἐν τούτῳ ἀπόλλυ- 
“ Ν 7ὕ ὁΔδ ) Υ " Ν ᾽ - 

μεν, ᾧπερ καὶ λαμβάνομεν: ἢ ἔχεις ἄλλον τινὰ εἰπεῖν 
7 -“ “ Ἅπαν 3 ᾿ 

χρόνον: Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλ ἔλαθον ἐμαυτὸν 
Ν 

οὐδὲν εἰπων. 
: ον οὶ 3] ᾽ ςου “ 

ὅκρ. ΧΧΙΠ. ΤΑρ᾽ οὖν οὕτως, ἔφη, ἔχει ἡμῖν, ὦ Σιμ- 
7 ᾽ Ν ᾽ εἰ “» Ὁ. Κ; Ὡ ᾿ν 

μι; εἰ μὲν ἐστιν ὦ θρυλλοῦμμεν ἀεί, καλὸν τε και 
᾽ Ἁ "“ω΄ 7 “ Χ 7] Ν ν 

ἀγαθὸν καὶ πᾶσα ἡ τοιαύτη οὐσία,"καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ 
»"»ο“ 7] δ 

τῶν αἰσθήσεων πάντω ἀναφέρορμνεν, ὑπάρχουσαν πρότερον 
͵ 7 “5 Ἀ “Ὁ 2 ᾽ Ε] 

ἀνευρίσκοντες ἡμετέραν οὖσαν, καὶ ταῦτῶ ἐκείνη ἀπει- 

ς ᾧπερ καὶ λαμβάνομεν] Βοά!. Τὰ. Καῖ. Ν᾽ ηδῖ, 811}, ἐν ᾧ 
ΤΘΟΙ Π6 σταμητηδί1615 ἀθθδίατγ. ν. δηηοίαδί. 

περ καὶ Δ., αυοά νο- 

Οκν. ΧΧΙΠ]. θρυλλοῦμεν] Βοά!]. θρυλοῦμεν, Ρτοϊγαπὶα ῬΕΚΚοτο, 

καλόν τε καὶ ἀγαθὸν] Υ'. καλόν τέ τι καὶ ἀγαθόν σοπίτα Πάδιη Ορ(πηοτιπι οοα1- 
ουτ δὲ βθηξθηςα νϑυϊαἴθιη. Νὰπι ΠΟ 4 ΥΙΣ ππης, ἅτ 51{ ρα ]οΥατη δἰϊαυϊά, 564 

οἴ ΠΟ δ. 510 ρα ]οτατα οἵ θοπαιῃ ἢ. 6. θοπαπι οἵ ρα οὐ Τὴ Ρ6Γ 58. 1)6 οἵηϊθβο δτιϊ- 

Οὐ]ο ν. δὰ ῬὨ1160. ρ. 4. ςο]]. Ρ. 77. Δ. Ἰῃηΐτα, 

Ρ» ἐν ποίῳ ἄλλῳ χρόνῳ] 811. πἰϑβὲ 
εοὔθηι ἐϊϊο ἐθηιροῦο, ψιιο παϑδοϊηιιι. ΝΆΤΩ 
ΔΙραπηδηΐαίίο ἤθθο οϑῦ: ΠΟΙ ῬΟΒΒΌΓΆΙΒ, 
ἱπαιϊέ, ἰϑίαβ ποίΐομεβ πᾶβοθπίθβ δοοὶ- 
μεθ, αἶα ϑαβάθπι παβοαπίθβ ρϑυἸΠλ08 : 

ΠπΘαῸ.6 δηΐι ΔΙ ἃ ἰΘταρ 15 ἱμ ΘΠ ροίαβῖ, 
480 6ἃ5 ΡΘΙἀδΙη15. 

ᾧσπερ καὶ λαμβάνομεν] Νοπ ἰἰοταίυγ 
ῬΓΖΘΡΟβιίῖο ἐν ποτ Ἰοα 6:61 ρεθπα ]8ρὶ- 
ἰπ|ο. ν. Ηεἰϊπάοτῇ. δὰ ἢ. 1. δὰ Οοχρ. ὃ 
168. ΕἸβο ας. 86 6 ]1ῈΣ. ΤῸ τας. 1. Ρ. 
99. Ξομείδσ, δὰ Τ)Ίοπυβ. ἀθ Οοπιρο8. 
6 Ὁ. Ρ. 399. δὰ ϑορμ. (ΕΑ, (ΟἹ. ν. 
149. Αϑι. δὰ Τιερρ. Ρ. 188. Μαί(, ὃ 
595. [Ιἴδαμα τη8]6 οοα6, αυἰάδηῃ δἀἀ πὶ 

ἐν ἃἀηίθ ᾧπερ. ὅϑ6α Ἰαΐα5 οἰΐαπι ραίϑι 
ἢ] 5. ΟΥ̓ ΒΒι οἢἱβ. ταῖῖο, αυδηθοασυϊάοπη 

ἴῃ Δἰίθυο τ πὶ ΌΤΟ Θατατη 56 Πἰθ ΠΕ] ΔΓΌΓΙΩ 

οἴηπίυτη, 425 Ομ ραγαίϊ ποίη αυδηἀἌτη 
οοπίϊπθηΐ, ΡΥΡΟΒΙ [065 ΓΘ χδτὶ Ρ]θσαϊη- 
αὰ6 πο ΒοΪοπί: ἀβ χυᾶ γ6 8110] ἀΐϊσδῃ). 

ἔλαθον ἐμαυτὸν οὐδὲν εἰπών] Αἀ ἴῶο 
Ἡρφἰπάοχί, : “Θεὰ 1Π λάθε βιώσας, ἰία 

ὉΌ1].6 δουϊβίο λαθεῖν πΠῸΠ ρΥ ΒΘ ἢ 18, 5εἃ 
ΔΟΙΪΒΕ1 ραγ]οΙρίατη δα] υπρίταγ, ἡ ἘΔ θηη 
ἴεσθ φαὰπὶ δὰ ΡΒΔ] Θθαμα Ρ. 86. ἀοουϊθ- 
586 ΠῚ, Ῥοβίθα 1086. Ρ᾽ αΓ] ΠῚ ΘΧΘΙΏΡΙΟΥΙΠῚ 
σΟ]]αίϊοπε τηϑ]τοσὰ θἀοοία5 51πὶι, Οὐϊίοῃ. 
Ρ- 49. Β. ἐλάθομεν ἡμᾶς αὐτοὺς παίδων 

οὐδὲν διαφέροντες. ἸΤπμοοίοί, ρΡ. 109. 
6. μή που παιδικόν τι λάθωμεν εἶδος τῶν 

λόγων ποιούμενοι. 1)6 ΒΘΡΆΡ}]. νι. ρΡ. 
486. Α. μή σε λάθῃ μετέχουσα ἀνελευθε- 

ρίας. Τυϊά. ν. Ρ. 457. ε- ἀλλ᾽ οὐις ἔλαθες 
- ἀποδιδράσκων. Τιορρ. νιτ. Ρ.. 801]. Ε-. 
μή--- λάθωσιν αἰτούμενοι. ῬΙάοη. Ρ. 77. 
Ε. ὅταν τύχῃ τιε--- ἀποθνήσκων. ΑΥ]δίορ!!, 
Ανν. ν. 1194. μή σε λάθῃ θεῶν τις ταύ- 
τῇ περῶν. 

σα». ΧΧΊΙΠ. καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ τῶν 

αἰσθήσεων π.1 Ῥτοτδυ8 δοάθιη τηοᾶο Ρ. 
75. Β. τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων ἴσα. Μ᾽ οΥῖ5- 

5τηθ. δηΐπὶ ΕἸΒΟΠ ΘΙ 5 δα ἢ. 1. ουβογνανὶξ 
'ἴῃ ζογῃλ}15 οχ αὐίϊσαϊίο δὲ ποιμϊηΐϊθυϑβ, 

ααΐθιι5 Ῥυροβίίο δα σὰ ΡΥ ἶδϑὰ δἰζ, 

ΠΟΙΏΡΟΒΙΓΙΒ ΘΆΠῚ ΡῸΠῚ 5801616 ῬΡΙρΡΟΒΙο- 

Ε 



γί 
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᾽ “ 

ἐστιν, ουτωὼς 
Ν Χ ς “ Ν “: Ν Ν Υ "» ε -Ὁ 

καὶ τῆν ἠκοιβον χη ψυχὴν εἰν, κῶΐι ὅτῳ ΤΗΝ εαρ 

εἰ δὲ μῆ ἔστι φσαῦτωα, ἄλλως ἂν ὁ λόγος οὗτος εἰρημένος 

΄ ᾽ - “ . Ν “" 
κάζομοεν, αγῶγκαιον, ουτῶς ωσπερ καί ταυτὰ 

εἴη; : ἄρ᾽ οὕτως ἔχει, καὶ ἰση ΕΟ σαῦτά τε εἶναι καὶ 

τὰς ἡμετέρας ψυχὰς πρὶν καὶ ἡμῶς γεγονέναι, καὶ εἰ μὴ 
ε »“, 2. ἈΧ Δ ε »“ 7, 3" 

σαῦτω, οὐδὲ τάδε; Ὑπερφυώς, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ 
’, “μ, ς βιὰ ΡΝ Δ 9 Ν 5" 7 

Σιμμίας, δοκ εἰ (οι ἡ αὐτή ἀναγκη εἰνᾶι, καὶ εἰς καλὸν 
"2 ς 7ὔ ᾽ ἣν 4 7 “ "» ἣ 

γε χκαταῷευγει ὁ λόγος, εἰς τὸ ομοίως εἰναι! τῆν τε Ψυχῆν 
τ »Ἥ Ν ,ὔ ς “ Ν Ἁ Ε] 7 «“ Ἀ -» ΄ 

ἤμων πρίν γενέσθαι ἡμᾶς, καί τὴν οὐσίαν, ἦν σὺ νυν λε- 
᾽ ᾿ Ε "7 5. ἌΧ ἢ ᾽ Ν ᾿ ε 

γεις. οὐ γὰρ ἐἔγω ἔγωγε οὐδὲν οὕτω ῥνοι ἐνῶργες ὃν, ὡς 
-» Ν 7, Ν -Ὁ ΚᾺ “84 

σούῦτο, τὸ πάντα τὰ τοιαῦτα εἶναι ὡς οἷόν τε μάλιστα, 
7’ δ 3 Χ ἃ ἘΥ 7 [}] Ν “ ἃ 

καλὸν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ τάλλα πάντα, ἃ σὺ νῦν δὴ 
2 Ξ ΜΝ ς "ἃ 5' Υ' 

ἐλέγες᾽ καὶ ἐμνοίγε ἐκῶνως ἀποδέδεικται. 
7 Ν ΄ " ε ΄ ὡ 

ΤΙ δὲ δὴ Κεέβητι; ἔφη ὁ Σωκράτης 
ς - 3 ε Ψ ς ᾽ 

Κεβητα πείθει. Ἱκανῶς, ἐφη ὁ Σιμμίας, ὡς τονε 

οἵμνοι" καίτοι αἰκξφεροφατος ἀνθρώπων ἐστὶ πρὸς φσὸ ἀπισ- 

δεῖ γὰρ καὶ 

τεῖν τοῖς λόγοις. ἀλλ᾽ οἰμναι οὐκ ἐνδεῶς τοῦτο πεπεῖσθαι 
᾽ 7 Ω Ν 7 ς -“ω Ὁ» ς “ ς ἃ 

αὑτόν, τι, πρὶν γενέσθω! ἡμᾶς, ἦν ἡμῶν ἡ ψυχῇ. 

οὕτως ὥσπερ] ᾿δίυά οὕτως οταϊίταπὶ ἐγ6 8. τὶ Ε]οσοπεϊπὶ εἰ Ῥασὶβ, 864 ν, ἃπ- 
ῃοίδί, 

τὸ πάντα] ΒΟ]. 6Χ οοτγ- δὲ ΔΙ Ιχαοῖ 8111 Π1Ὀτὶ ἅπαντα. 

Π6Πὴ, 4181} Γϑαυϊταῦ παίατα δὲ ἱπρθ οἷα πὶ 
ψϑεθοσασα, 4:8 [ΟΤΙ}15 1118 δά αἴτὰ 51ηΐ, 
ν. Αροΐος. ϑοοτᾶϊ. Ρ. 82. Β. ῬΠά. Ρ. 

58. Α. 8. (ᾶρ. 1. ἰηἰΐ, (0}}. Μαι. ὃ 
590. δ. ἃ. ΕΙ Ρ. Αἰἴηὰθ ϑδάθιῃ σαίϊο δϑΐ 
δάνοσθιοσιπι ποία ἴῃ ἰοουπὶ ν6] (6 

Ιοοο βρη! ῆηοαπίϊατη,. Τηΐτα ο. 

προστέτακται τοὺς ἐνθένδε ἐκεῖσε πορεῦ- 
σαι, ὈΪ οοὐά. αυϊάαπι πιᾶ]6 ἐνθάδε 6χΧ- 
μῖθθηῖ. Οοτμ. Ρ. 472. 8. ἥντιν᾽ ἂν βούλῃ 
τῶν ἐνθένδε ἐκλέξασθαι. αὶ οοὐα, [1{ἰ- 

ἄθὰλ ἐνθάδε, ηυοά πιριϊίο τοριυάϊανὶξ 
Ηοϊπάουν, ῬΊατα ἀδθι Ποϊηδουῖ, δὰ 
ΟὐοΥρ. 1. ον εἱ αα Οἴαῖγν!], ἃ 58. οἵ, Ηοῖ- 

11. ᾧ 

τηᾶπη. δὰ ῆροι. Ρ. 898. δὰ ϑορ)ιοεϊ, 
ΕἸθείγ ν. 135. Βυζίπι. ὃ 138. 8. 

Ἑ. οὕτως ὥσπερ καὶ ταῦτα ἔστι, οὕτως 
καὶ τ.} Ττοτατὶ βοίθσα καί ἴπ ᾿νυ)αβπιοάϊ 
ΘΟΙΠΡΑΤΔΙΙΟΗἾ 5 Πδιγανίμηιβ δὰ Ρ, Θά. 
α. οἵ δά Αροϊορ. ϑοοζγαῖ, Ρ. 22. 6. 6. ΥἹΙΙ, 
ϑϑα ποίαπαυπι 6ϑ( δἰΐδιη οὕτως ἴος ἴοοο 
τϑρϑίΐ, 410 ΠΙΔΡῚΒ νἱβ ἰν} 5 σΟΙΏΡδΓαιΪ- 
ΟὨἶβ Ῥοτεϊρίδῖαγ. Οὐ]ὰ8 τοὶ θχθιρὶα 
δἰϊαπιδὶ πῸ}}ὰ Βα ρΡοἕδπε, ἰδπηθι τοοῖθ ἰΐἃ 

ἀϊοὶ ροββ88 ΒΡΟπά θυ δυβί ἢ}. 

ἄλλως] δ)"ιδέγα, τὺ ἔγθαυθὴ ἐἷ, 
Ρ. 77. καρτερώτατος ἄνθρ.} Καρτεροί 

εἱ μαλακοί βϑρε ἀρᾷ Ρ]αΐοπεπι νοοδη- 



ΡῬΡΗΞΕΡΟ. μ᾿ 

Ολν. ΧΧΙΠ. Τὰ μέντοι καί, ἐπειδὰν ἀποθάνωμρνεν, 
ΕΙ , 5» Ὅτ --ηἠἼΜ “" 7ὔ 2 ὃ 

ἔχε ἔσται, οὐδ αὐτῷ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀποδε- 
»ο Ἃ ἴω Ἂ ᾿ 3 Χ 

δεῖχθαι, ἀλλ᾽ ἔτι ἐνέστηκεν ὃ νῦν δὴ Κέβης ελεγε, τὸ 
Ρ- οω »οἜ Ἃ 

σῶν πολλῶν, ὅπως μὴ ἅμα ἀποθνήσκοντος τοῦ ἀνθρώπου 
ὃ -“ "“᾿ “ ἴω 

διασκεδάννυται ἡ ψυχῇ καὶ αὐτῇ τοῦ εἶναι τοῦτο τέλος 
Ὁ» ᾿' Ν 7] ' Ν Ε] Ἁ εἶ 7 

ἧ. τί γὰρ κωλύει γίγνεσθαι μὲν αὐτὴν καὶ ξυνίστασθαι 
" 7 Ν “ ᾿ Χ 2 3 ᾽ "“ 

ἀλλοθέν ποθεν καὶ εἰναι, πρὶν καὶ εἰς ἀνθρώπειον σώμα 
,» 

ἀφικέσθαι, ἐπειδὰν δὲ ἀφίκηται καὶ ἀπαλλάττηται τού- 
κΆ πὸ πῸΖ 

σου, τότε καὶ αὐτὴν τελευτᾶν καὶ διαφθείρεσθαι; Τὺ λε- 
5“ Ά Ψ 

γεις, ἔφη, ὦ Σιμμία, ὁ Κέβης. φαίνεται γὰρ ὡσπερ 
[7 3 ο»᾿ “ “ω Ω Ἁ 7 ς ο»ο “" 

ἥμισυ ἀποδεδεῖχθαι οὗ δεῖ, ὅτι, πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς, ἦν 

ἡμῶν ἡ ψυχή δεῖ δὲ προσαποδεῖξαι, ὅτι καί, ἐπειδὰν 

σλν, ΧΧΠῚ, ἄλλοθέν ποθεν] ΒΕκΚΚογὰ8. ἀμόθεν ποθέν, βὶπ6 ΠΙΡΤΟΓαΠπὶ ΘΟΠΒΘΗΒΕ, 

υἱ 5206 8110]. 

δεῖ δὲ---ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν) Ν᾽ οἰ, εαϊίε, δεῖν δὲ προσαποδεῖξαι ἔτι, εἰ καὶ ἐπειδὰν 
ἀποθάνωμεν, οὐδὲν ἧττον. ὅ6ἀ δεῖ Ἔχ 6 πε ορτπιὶ ΄φαΐχαθ Πἰρυὶ : εἰ ἀθϑβί 'π ΒΟΑ]. 

 ϑηθί, 8115: ῥτὸ ἔτι δυΐθηι Βοά]. οἱ Τυδίηρ, νϑυιββίτηο ὅτι ργ θηΐ ; πᾶτῃ εἰ ροβί 

ἀποδεικνύναι ργ0 ὅτι ροϑβί(α πὶ π6 115 ααϊάθην Θχοαβανουῖβ, ας Εγβίθυαϑ δἰία]τ, Αςί, 
Δροβίο!, χχνι. 8. οἱ 23. οἱ Βυάάρι (ὐοτηπιοπίατ. [1ηρ. (τ, ᾿. 978. 

ΚΣ 11, σαὶ ἴῃ ἀἰδραίαπο δαὶ σοηβίδπίθβ 

βυηΐ δ ρους πᾶς 68, δαΐ ὨἾΠῚ18 ἔδοι! 6 8115 
οθαππηΐ. 

Ὅλκν, ΧΧΊΤΙΠΙ. Β. ἀλλ᾽ ἔτι ἐνέστηκεν] 
Η. 6. αὐΐιις οὐδέαξ. ΤΘταοβί!θη. δᾶν, 
(Δ}116]. Ρ. 1274. ἐὰν δ᾽ ἐνστῇ τι, 8ὲ φιιϊὰ 
οὐδίεος, ἀϊοϊξυν ἀ6 ᾿πηρΘα Ἰπη θη 118. (ουσθπί 
ΟΡ] ΘοἐἾ5.---- Τ)οη4θ. [ἰυτὶ οἴηποβ ὅπως μή 
- διασκεδάννυται, ργείθγαιαιῃ ηποᾷ ἴῃ 

ω] 

Βοά]. βοτὶρίαπη Ἰοριίασ διασκεδαννυται, 
Ἰὰς δἃπηῃοί, ἴῃ τπϑιρῖὶπθ Δρροβιία: ὅρ. 

ἘΠ τ 
ἂν. ὗκς. Ἀ. 6. δριστικὸν ἀντὶ ὑποτακτικοῦ, 
0 ΠΟΙΉΟ 6βί αυϊῃ νἀοδί νυ]ρσαίδπι 166- 

ΕΟ ΠΟΤῚ. ΠΟῸΠ ΤπΠ0 0 ΠΟῚ ϑιιβρθοῖαδπι το άϊ, 
β6α δὕϊαπι Ῥ] τ πιὰ πὰ ΘΟ βγιηθατὶ. 1 Πη1}18 

[ΟΥπαα σΟΠ] πο ἶνὶ τῆοχ Ὁ. Ἰθρίτυτ ἴῃ νϑῦ- 
Ὀ8 μὴ---διαφυσᾷ καὶ διασκεδάννυσιν. ν. 
Βαζίιναηη, Οταμηιη. Ατηρ]. 1. Ρ. 540. 
αυἱ Ἰαυσαΐ οείαπι Γιοΐαη. 46 ϑ]αΐ, 70. 

1 68. ἐπιδείκνῦται. 
ἐπειδὰν δὲ ἀφίκηται] Τηί6]1. εἰς ἂν- 

θρώπειον σῶμα. Θυοά τηοπρο, αυϊᾶ πὰ- 
ΡΟΙ ἔἕαϊς αὰϊ ᾿ς σοπνοιίοσθεέ ; φημι 

αμέφηι εἰἰϑοο5ϑονὶξ. 
6. προσαποδεῖξαι, ὅτι καί, ἐπ. ΑἸτο- 

τάχη, ἀἸβραϊαίοΠ18 ραγίθηῃ 0685 αἱ δά- 
μὰς ἀοβιάθγαγὶ : ἀοιποπβίταπάαμη Θηΐπὰ 
δά] ΞΌΡΕΙΘΒ5ΒΘ. ΔΩΪΠΏΙΠΙ ΙΠΔΠΟΙΘ, ΠΘῸ 
Ἰπίθυῖτθ, ὉὈῚ ἃ ΟΟΥΡΟΙΘ ἀἰβοθββουῖί. ὕΟαὶ 
Βοογδίθβ 5101 Ποὺ 18π| 8818 ὑτοβθδίυσα ν]- 
ἀθη τεβροπᾶθί : ςοη)προπάππι ΦΠΪΠῚ 
6586 ΠΟς ΔΥΡΌΠΙΘΠ (ΠῚ ΟΌΤΩ ΒΕ ΡΘΙΙΟΥ 5. 
Νδπὶ 58ϊ σϑύστῃ 811 πο 6586 σοηβίδηθ πη 

πδίμγεθ Ιθρδπι, αὖ Π1}}}} τη Θτγοαΐ, 564 τπὰ- 

ἰϑίαγ ἰαπίππι : εἴ 81 ἀυθίατα ποη 1{ δηϊ- 
ΠῚ ΠῚ ΓΘΙΠῚ ΠΟΙ [188 51ὴ8 ΘΟΥΡΟΙΒ Ορ6 
ΔΟΟΘΡΪ556, ΠΘΟΘ586 οἰϊαπὶ 6586, υὐ δηϊ- 

ΤῊῸΒ πᾶηθαΐῖ, 'οα τ οἹηπἶβ8 οχἰ πηδίαγ 
ἀαθιιαῖῖο, ᾿πά8 ἃ οᾶρ. ΧΧιν, πονᾷβ 6}1.8 

Τϑὶ ταί] 68 Αἰΐουγο 1ηβίϊίαϊς, 
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9 γψω» δ. δὰ." --τὶ ᾽} Ἃ Ν 7 ᾽ "ἢ 
ἀποθάνωμμνεν, οὐδὲν ἧττον ἔσται ἢ πρὶν γενέσθαι, εἰ μέλλει 

᾿Αποδέδεικται μέν, ἔφη, ὦ Σιμ- 
7 “"“᾿ὴ 

μίω τε καὶ Κέβης, ὁ Σωκράτης, καὶ νῦν, εἰ 

7 " 

χέλος ἢ ἀπύδειξις ἐξειν. 
,ὔ 

θελετε συν- 
"“ ο Ν 7 Ἧι Ἱ μὴ 

θεῖναι τοῦτόν τε τὸν λόγον εἰς ταῦὺτον καὶ ὃν πρὸ τούτου 
ς ψ, Ἄ, 7] ΄“ Ν “ο » "“᾿ "»"“ 

ὡμολογήσαμεν, τὸ γίγνεσθαι πᾶν τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶ- 
᾽ Ἀ ᾽ δ ς ᾿Ὶ Α, ᾽ὔ φιννλ ᾽ 

τος. εἰ γὰρ ἐστι μὲν ἡ ψυχὴ καὶ πρότερον, ἀνάγκη ὃ 
25ϑν. »ον ᾽ λΨ» 4 Ν 7 7 Ε 

αὐτῇ εἰς τὸ ζῆν ἰούση τε καὶ γιγνομένη μηδαμόθεν ἀλλο- 
λ “Ὁ ΄“-- 

θεν ἢ ἐκ θανάτου καὶ τοῦ τεθνάναι γίγνεσθαι, πῶς οὐκ 
3. Ὁ ϑι., ἂν ΨΡΟΝ Ν 3 7] “ ΕῚ 7 - 

ἀνάγκη αὑτῇ καί, ἐπειδὰν ἀποθάνη, εἶναι, ἐπειδή γε δεῖ 
“" ϑλα ἃ, 7, ᾽ ΄, ς ᾿ [Ὴ [ἢ ἃ 

αὖθις αὐτὴν γίγνεσθαι; ἀποδέδεικται μὲν οὖν ὅπερ λέγετε 

καὶ νῦν" 
, ’ὔ »“᾿ ’ ᾿ 

ὅκρ. ΧΧΙΝ. “ὍὌκμως δέ μοι δοκεῖς σύ τε καὶ Σιμ- 
͵7ὔ ον “ ᾿ ἰων - ψ Ἁ 7 

μίας ἡδέως ἂν καὶ τοῦτον διωπραγρματεύσασθαι σὸν λόγον 
7 νυ Υ Ν - ᾿ “ε 

ἔτι μᾶλλον, καὶ δεδιέναι τὸ τῶν παίδων, μῆ ὡς ἀληθῶς ὃ 
᾽ 5... ἂν. - 5 ,ὕ 3 -“ 7 - ἈΝ 
ἄνεμος αὐτὴν ἐκβαίνουσαν ἐκ τοῦ σώματος διωαφυσᾷ καὶ 

7 ἈΝ ὧν 7ὕ Ἀ 3 5 

διασκεδάννυσιν, ἄλλως τε χῶὶί οτῶν τυχῆ τίς μή ἐν νήνε- 

Καὶ ὁ 
Ψ΄ ᾽ “- [ω 

Κέβης ἐπιγελάσας Ὡς δεδιότων, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πειρὼ 
, -“ ᾿ ς “ 7 

ἀναπείθειν μᾶλλον δὲ μὴ ὡς ἡμῶν δεδιότων, ἀλλ᾽ ἴσως 

τ 3 ᾿ 4 ΄, Ν ,ὕ ᾽ 7 
μΐῳ, ἀλλ᾽ ἐν μεγἄάλῳ τινὶ πνεύμνωτι ἀποθνήσκων. 

εἰ γὰρ ἔστι μὲν] Κ΄. μέν ἀδοταῖ, φυοά᾽ 6 Βοά!. Τὰ. '΄ 6ῃ. τϑβιϊταϊτη δ. 

ΟλΡ. ΧΧΙΝ, νυν. καὶ τοῦτον διαπραγ- 
ματεύσασθαι---Ἴ ΗἩ. 6. υἱάἀοηιϊὶ πὶ 
Φἔϊαηι. απὸ ηιωβίϊοποηι ἰἰϑοπέον' αἰὶ- 

φμαηίο εἰἰϊρ᾽ ὁηἐἶιι5 ρον ἐταοίαξενγὶ, αἱ ἰη τὰ 

6. Χαν. περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τὴν 
αἰτίαν διαπραγματεύσασθαι. 

τὸ τῶν παίδων} τὰ φιιοὰ ριογὶ Ταοϊαπέ, 
υἱ Βαρτᾶ τὸ τῶν πολλῶν.---διαφυσᾶν ποὴ 
δϑύ ρουἤαγο, υἱ ρΡοΥρουᾶπὶ νους ΕῸτ- 

Βίδσ8, δ! άδη5 ΕἸοϊηΐ νϑιθᾶ, ααἱ βᾶΠ6 
τη 6 1105 οοηνοχίοσαὶ εἰἰβϑϑοϊυευ; νΘΓΌΙΩ 

εἰ θ]ανό, αἰι8 οἰπαπά ον δίαβονι κἰπα τυοιθη, 

(ἰο ὑϊοιυ απὰ γοϑρῖγο οι 9 φασὶν οἰϊιον.,) 
Ἰά αυοά νεὶ διασκεδάννυσιν, ἃυὶ 5ἷ τη } 18 
διασκεδαννῦσιν, 5815 ἀροτία ἀορρὶ, 

Ε. πειρῶ ἀναπείθειν Η.. 6. πο8 πιεϊϊοτα 
εἰοσοῦο, αἴϊαγι ποὺ βοηξεπϊαηι Ργοϑαγδ. 

Ψεγθαιι 1ΠΠαϑίτανὶε ΑὌτοβοι, Ὁ: αοϊά, 
Τιυσγά. Δαοίαγ,. Ρ. 358. 56ηᾳ. 6 ρ6- 
πἰζῖνο ὡς δεδιότων ---ἡμῶν ν, Μδι. ὃ 
508. 

μᾶλλον δέ] τεὶ μοι, ἂἰ 5 Ρ6. 68 
οΟἸ]οοδίίοπθ νϑυθοτὰμι μὴ ὡς ἡμῶν δε- 
διότων ν. δὰ Οπίοη. ο. γι1. ᾿ηϊΐ, 

ἀλλ᾽ ἴσως ἔνι τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς] 
Πλοβρίοϊε νευθα ϑοουδεῖβ : καὶ δεδιέναι τὸ 
τῶν παίδων, μὴ ὡς ἀληθῶς κ. τι λ. θεὲ. 

ασϑίογῖβ δι ἀϊδηνὰ8 ΥΥ γἀἰθ θδοδίαπι: “" Ῥυὶ- 
τὰν αὐΐάθπι, ἰμααϊτ 1116, δὲ ᾿ΐὰ βυδῖῖο 

Ἰορϑηξὶ νι ἀθαΐαγ δ] τβ ὁχ ρυβθηθι8, 
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γ (, ἐς ε »-΄᾿ “Ὁ Ω Ν “Ὕ᾿ "ω 

ἐνὶ τὶς κωὶ ἐν ἡμῖν παῖς; οστίς τὰ τοιωυτῶ φοβεῖται. 
" Ψ ͵, 7, Ἢ ,ὔ Χ ,ὕ 

φοῦτον οὖν πειρώμεθα πείθειν μὴ δεδιέναι τὸν θάνατον 
2 Ν Ζ 3 ς 7 

Αλλὰ γρῆ, ἐφήη ὁ Σωκράτης, 

ΠΠ6θεν 
"» Ἢ ὩΡ ἕξις τὰ “ ᾽7ὔ ἈΝ ΕΣ ι 

οὖν, ἔῷη. ὦ Σώκρατες, τῶν τοιούτων ἀγαθὸν ἐπωδὸν λη- 

φ Ν Ἂ 

ὠσπερ τῷ μορμολυκειῶ. 
᾽ ᾽ δα Ὁ 7 ΠΟΘΕΣ ἃ Ὁ “Ἃ Ά ͵7 

ἐπάδειν αὐτῷ ἑκάστης ἥμερας, εως ἂν εξεπασητε. 

ψόμεθα, ἐπειδὴ σύ, ἔφη, ἡμᾶς ἀπολείπεις; Πολλὴ μὲν ἡ 

Ἑλλάς, ἔφη, ὦ Κέβης, ἐν ἢ ἔνεισί που ἀγαθοὶ ἄνδρες, 

πολλὰ δὲ καὶ τὰ τῶν βαρβάρων γένη, οὃὺς πάντας 

χρῆ διερευνᾶσθαι ζητοῦντας τοιοῦτον ἐπῳδόν, μμῆτε γρημᾶ- 

φων φειδομένους μήτε πόνων, ὡς οὐκ ἔστιν εἰς ὃ τί ἂν εὖ- 
͵7ὔ 3 ᾿ς Ψ, “Ὁ δὲ , Ἁ 3 ἈΝ 

καιρότερον ὠνουλίσκοιτε γρημνῶτο.. ζητεῖν 6 γρῆ καὶ αὐτοὺς 

Οκρ. ΧΧΙΨ. ἕως ἂν ἐξεπᾳαίσητε] δ΄. Ἠεϊηδοτῆμπβ οοιτοχὶῦ νυ]ραί, ἐξιάσηται. 

Ῥατῖβ. ΕἸου., 4111, ἐξιάσητε. 

Ἐπᾶγρ. ἐξιάσητε. 

1π 8115 Ιθριίαν ἐξεπάσηται. Αὐυρυβί. ἐξεπάτητε οἱ ἴῃ 

εὐκαιρότερον] Βᾶ5. 2. ΒΑ]. Τὰ}. Ν᾽ μοί. ἀναγκαιότερον. 

ἀπιρττηβ ΔΙροΟ]]οάογιι8, 5: σηϊῆοδι : δἵ 
πϑχὰπὶ δὲ σταϊζομϑιῃ ἀἰβραίαι οι 8 αἰίθῃ- 

ἀδθπ παὸχ ρἰαπυτη ἢΐ δα ᾿πίθσίοσοσωῃ οἱ- 
ἤυδαᾳαθ δηϊτηαιη Θ᾽] 5486. ρδτίθηη Ρ611- 

ἴδηι εἰ ᾿γγαι ομδ] θη πο τϑίθιτὶ, ΕΠ 5ῖς 
νείθσεβϑ ἔυπο Ἰοοὰπι οἱ τὸν ἐν ἡμῖν παῖδα, 
Ῥιιονιῆι ἧπ ποῦὶς αὐαϊλίιηι, ᾿πΐθυργθίδίῖ 
βαηί, ψοιυΐ ῬοΥΡΒγτῖαβ 46 Αβδβιίίη. 1. 
41. Ρ. 69. πανταχοῦ γὰρ τοῦ ἐν ἡμῖν 
παιδὺς ἣν ταῦτα τὰ πάθη. ΤΠοπ δίς. ΟΥ. 

τ. Ὁ. 18. νυ. ἔστι γάρ τις ἐν ἡμῖν, οὐ παῖς, 
ὥς φησιν ὃ Πλάτων, ἀλλ᾽ οἷόν τις εὖγε- 
νὴ5 νεανίας, φιλόνεικός γε ὑπεροχῆς ἐ- 
ραστής. ἃ]. 

μορμολύκεια] τὰ φοβερὰ τοῖς παισὶ 

προσωπεῖα, Ἰῃϊετρτοία ΤΙηγθο, δα ψαθπῖ 
ΡΙυτα ΒΌΒπΚθη. 

ἐπάδειν αὐτῷ---ἕως ἂν ἐξεπάσητε] Ἔπ- 
ἄδειν, ἱποαηίαγθ, τροπικῷς ΠΟΠΒΟΪΔΠαϊ, 
τποηθπαϊ, ἀοοθπαὶϊ βἰρηϊβοαίίοηθ ἔτγα- 

αθπίαυὶ ἰὰπὶ ΔὉ ἴρβὸ Ῥ]αίΐομθ, ἰὰπὶ ἃ 
ΡῬ]αιοπὶςοΐβ, ἀοσία ἀϊδραϊαίίοπα ἂὰ Ὦὰπο 
ἴοσυπι ἀοουϊέ ΥΥ̓γοΘμθαο. (ΟΟὐπίδγαϊυν 
ἱγαρυϊτηὶβ ΟΠ δτπηϊα. Ρ, 15. ν. Ἑ- εἵ ρ. 
167, Τίλααθ δέϊαπι ἐξεπάδει», ἑπσαπέα- 

Ῥλωα. 

ἐϊοπῖδιι5 αἰϊχιοηι αὖ αἴϊᾳιιο ἠλαῖο ΤΥ 476, 
ἐποαπξαξιοηῖδιι5 Θαπαῦγθ, ταθίρῃοσῖσθ 1π- 

16] σοηἀαπὶ Θϑῖ. ϑόρμοοὶ. (4, Ὁ]. ν- 
1190. εἰσὶ χἀτέροις γοναὶ κακαὶ καὶ θυ- 
μὸς ὀξύς, ἀλλὰ νουθετούμενοι φίλων ἐπῳ- 
δαῖς ἐξεπάδονται φύσιν. Βυπρ. ΗἹΡΡοΙὶγί, 
ν. 491. εἰσὶν δ᾽ ἐπῳδαὶ καὶ λόγοι θελκτή- 

ριοι" φανήσεταί τι τῆσδε φάρμακον νό- 
σου. 

Ρ, 78. Πόθεν οὖν, ἔφη, --- ἐπειδὴ σύ, 
ἔφη] 6 τϑρϑίϊο ἔφη νἱάβ ργείθυ Ἰοσιπὶ 
Χοπορδμοηΐ5 (σοι. να. 15, ἃἢ Ηεὶπ- 

ἄοτῆο δ] αίατη, Χοπορ. Ἠδ]]6η. τι. 8, 
52. ἀκούσας ταῦτα ὃ Θεραμένης ἂἄνεπή- 
δησεν ἐπὶ τὴν Ἑστίαν καὶ εἶπεν" ἐγὼ δέ, 

ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω. ΤΌΪ4. ὅ δὲ ἀπε- 

κρίνατο" ἀλλ᾽ οὐ δοκεῖ μοι, ἔφη, καλὸν 

εἶναι. Ἐταβίοο Ῥ]αἰοπΐς. ἰπἰί. Ὃ δ᾽ εἶπε, 

ποῖον, ἔφη, μέγα καὶ καλόν; 

ξητεῖν δὲ χρὴ καὶ αὐτοὐς] Βιο!1ςΐα 58- 
Ὀϊἱίο πιθίρῃοτα ΠΏ Ο ΤΘΠῚ ΡΓΟΡΥΣΒ νΟΥΡ18 
δ]οχυϊίαν, 118 αἱ ξητεῖν 51: τὲπι ἐπυδϑδέϊ- 
δαγ6. Ουοά τποηθο, Ω8 ουϊ 6 5υρετῖο- 
τυ ἱπι6]}Πρεπάσπη νἱἀοδίῃσ τοιοῦτον 
ἐπῳᾳδόν. 

ΚκΚ 
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μετ᾽ ἀλλήλων᾽ ἴσως γὰρ ἂν οὐδὲ ῥαδίως Ἰρυῶν μᾶλλον ' 

ὑμῶν δυναμένους τοῦτο ποιεῖν. 

᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δή, 6 ἔφη, ὑπάρξει, ὁ ᾿ Κέβης δον δὲ 

ἀπελίπομεν, ἐπανέλθωμεν, εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν. ᾿Αλλὰ 
7] “ - 7 

μῆν ἡδορνένῳ γε πῶς γὰρ οὐ μέλλει; Κάαλως, ἔφη, 

λέγεις. 
7 “ ; 

ὅκρ. ΧΧΝ. οὔκουν τοιόνδε τι, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, 

δεῖ ἡμᾶς ἀνερέσθαι ἑαυτούς, τῷ ποίῳ τινὶ ἄρα προσήκει 
»" ᾿Υ̓ 7 7] μι 7 ΔΆ ΓΕ -» 

τοῦτο τὸ πάθος πάσγειν, τὸ διωσκεδάννυσθαι, καὶ ὑπὲρ τοῦ 
᾿ “ , Χ ὃ ὃ 7 ἃ 7 3 Ἂ ει "“Ὕ 7] Ἁ 1 Ε 

ποίου τινὸς δεδιέναι, μή πάθη αὐτό, κωὶ τῷ ποίῳ τινὶ Ὦ οὐ ; 
εν Χ -» πο 7] 7ὔ ἡ Ἢ ᾷ 

κωὶ μετὼ τοῦτο αὖ ἐπισκεψασθωι πότερον ψυχή ἔστι, καὶ 
3 κ ἀπ “ , εὐνοεῖν. "“ ς 7 "»" 

ἐκ τούτων θωρρεῖν ἢ δεδιένωι ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς ; 
Υ 5 “ "» ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. ᾿Αρ᾽ οὖν τῷ μὲν ξυντεθέντι τε καὶ 

ἐᾷ ΕΝ 7, ᾿ ω Ξ »᾿ 

ξυνθετῳ ὄντι φύσει προσήκει τοῦτο πάσχειν, διαιρεθῆναι 

ὅλν. ΧΧΥ͂. τῷ ποίῳ τινὶ " οὔ] Αἀ 4164: οὔ ἀδ οοπ͵δείυτα Ηφἰπϑοτῆϊ, ν. ἀπποίαξ, ἢ 

᾿Αλλὰ ταῦτα μ. δ. ἔφη, ὑπάρξει, ὁ Κ.ὔ} 
Η, 6. 8δεὰ μῶς φιιϊάοηι ϑδιιρροξθηξ, ἨΟΉ, 

ἀεεγμηί, ἱ. 6. ἤο ἱπάασατο σοπαὈΙΠὉΥ, 

εἰα8 801 ρεοισὶδ8 ρ΄ βοἰιοίιοη, (ἐπαὲ 8ἰιαϊἐ 
δον αϊηῖῳ ἀρρό6αν,.} αἱ τϑοίθ ᾿εθο ἱπέεγρτο- 

ἰαίυγ Ἡεϊπάοντῇ, 1)6 οοἰ οσαίίοηθ νϑὺ- 

ῬοταπΊ, Θοάθπὶ τιοάο βυρτᾶ Ρ. 77. ο. εὖ 

λέγεις, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Κέβης. 

Ῥδυ]]ο ροϑὶ: δοκεῖ μοι, ἔφη, οὕτως ἔχειν, 

ὁ Κέβης. Τοΐτὰ Ρ. 82. ο. οὐ γὰρ ἂν πρέ- 

ποι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὃ Κέβης. Ρ. 88. 
Ἑ. ἀληθέστατα, ἔφη, λέγεις, ὁ Κέβης, 

ὦ Σώκρατες. 

ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν κ. τ. Χ. Οἴσοτο ἀδ 
Ν. Ὁ. 5εὦ 6ο αι, πηᾶθ ᾿ς αἰἱσνδϑϑβὲ 

ϑιηλι8, γϑυθγέαηιν. Οὐθπι8 ἰοαθθηαϊ 
ΘΧΘΙῚρ] 18 Δ Παβίτανιε Ὁ ν τ θη ὈδοΒίυβ. 

εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν} Τιαἴῖπ6 αἀἰΧΘΠΒ : 

δὲ ἐἰυὶ υοἱοηίὶ 5. ἰμδοπέλ εδἰ. Οταίγ!, 
1π1{, εἴ σοι βουλομένῳ ἐστίν, Οοτρ. Ρ. 
448. Ὁ. εἰ αὐτῷ σοι βουλομένῳ ἐστί. 

ΒΟΡΒΙδι, 89, ἂν ἔτι βουλομένοις ἡμῖν ἢ. 
Οἵ, Μαζί, 8 388. 6. 

πῶς γὰρ οὐ μέλλει ;7] φιϊάπὲῦ φιανε 
Θπῖηι ποτ σγαΐζε)η 518 ἢ ἸΟϊοιοποῖη Θχθι- 

ΡἸ15 1Ππδίτασαηῦ ΗΠ Θιηβέθεϊαβ. δὰ 1, οΐδῃ. 

Τῖι Ρ. 449, ΥΥ (θη θδοἢ, δά Ρ] αἰδτοβὶ 
Μουδ]. ρ. ὅθ. σ. Ρ. 427. Ἡεϊπάοτῇ, δὰ 
ΗΙἸρρ. ΜΔ]. Ρ. 139. δὰ Οσδίυ!. Ρ. 67. 

ΟΑρ. ΧΧΝν. τῷ ποίῳ τινὶ ἄρα πρ.] 
Η. 6. ποῖον ἄρα ἐστὶν ἐκεῖνο, ᾧ πρ. ν. 
Ηδιπδῃη. δὰ Ἴρου, ἢ. 795. 

καὶ τῷ ποίῳ τινὶ οὔ] Α ἀἸ]δοϊιηὰ5 οὔ ἀθ 
οοτίαᾳ Ηθἰπάοτγῆϊ οοῃ]θοΐυσα, 40 1ΟἸ ΤΌΣ 

Ἰπορία ταυτολογία, ηὰἃ νυϊραία ᾿Θοίο 

Ῥτϑιηϊίυσ. Οὐπῆτχτηδξ δυίθπι απο ταίϊο- 
ΠΟΙᾺ Ρτοχίιηὰ) πότερον, αοἀ 5ΘΙΏΡΟΓ 

δα ἄυο τεξϑυίαν, πυβηυδπην ἀθ πὸ αἰςίαπι 

τϑρουϊίυσ Εἰ οοπίϊπμϑίαγ σοβροηβῖο δὰ 
Πᾶπο Δ] τογᾶτῃ Ἰη θττορ ΟΠ Θὴὴ ̓ ΐβ ΡΘΙΘΪΒ: 

εἰ δέ τι τυγχάνει ὃν ἀξύνθετον. Μαΐθ 
Ἰρίζυν Οογπᾶτίυβ. δὲ ΥΥ̓ γι δοιῖα5. καὶ 
τῷ ποίῳ τινί ἀο]οπάπαηι Ἰυἀϊοαγαηξ, 

ο. τοῦτο πάσχειν, διαιρεθῆναι) 1)8 Βοο 
ἸηΠηϊῖνο Ἔρθχθρθϑθοὺβ οδυϑὰ δάϊθοίο 
νἱάθ αα Οτΐοη. Ρ. 45, Ε. δὲ Βυρτγᾷ δὰ ὁ. 

ὁ ὕὰρ.... 
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7 ““" ,. Ε] 4 7 “ὶ ΕῚ 7] 

ταύτη, ἥπερ ξυνετέθη" εἰ δέ τι τυγχάνει, ὃν ἀξύνθετον, 

τούτῳ μόνῳ προσήκει μὴ πάσχειν ταῦτω, εἴπερ τῳ ἄλλῳ; 

Δοκεῖ μοι, ἔφη, οὕτως ἔχειν, ὁ Κέβης. Οὔκουν ἅπερ ἀεὶ 

κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχει, ταῦτα μάλιστα εἰκὸς 

εἶναι τὰ ἀξύνθετα, τὰ δὲ ἄλλοτ᾽ ἄλλως καὶ μηδέποτε 
“ “" 7 “ 

κατὰ ταὐτά, ταῦτα δὲ εἰναι τὼ ξύνθετα ; "Ἔμοιγε δοκεῖ 
[γ " δὰ, ἍΝ διωνν “" ΕῚ ἂν. ἂᾧ αὐ. τα -Ὸ γ΄. 

οὕτως. ἴωμεν δῆ, ἔφη, ἐπὶ ταῦτα, ἐφ᾽ ἅπερ ἐν τῷ εμυπροσ-- 
͵7 5᾽ ἊΨ Ὁ ἈΠ. ἃ " 7 διὸ ν ἘΣ Χ 

θεν λόγῳ. αυτή ἢ ουσίῶω, ἧς λογον θίδορνεν του εἰνῶςφ κοΐ, 
Ε] "-“ Ν, ͵7 7) ς Ἂ ΩΝ Ἀ' Χ 

ἐρωτῶντες κοί ἀποκρινόμενοι, πότερον ὠσωύτως ἄει ἐγειί κοατῶ 
δϑν. “Δλ 3," σιν. ΔΝ ΤᾺ Γ βυυν δα ΟΣ Ἁ ὃν νὰ 

ζαυτὼ ἡ ὥλλοτ ὠλλωὼς;:; Οὔὗτο τὸ σον, αὐτὸ τὸ κῶλον, οὐυτοὸ 
“ Εν Αι " ᾿ ᾿ Νν ᾿ “" 

ἐκῶσσον, Ο ἐστ!, ΤῸ ον, μή πότε μεταβολὴν κῶς ἤντένουν 
3 ,  Σ. Ἃ 3... 2 φὼ Μ , Ν “ 3... "τι 

ἐνδέχεται; ἢ ὧξεξί αὑτῶν ἐκῶστον, Ο ἐστί, μονοειδὲς ον αυτο 

ἐπὶ ταῦτα, ἐφ᾽ ἅπερ] Πεοϊηάοτῆυβ οἱ ΒβΚουὰ5 5ῖπ6 ᾿ἰργογα ΠῚ ΘΟηΒΘη5α ΒΟ ΪρΡ56- 

Τὰπί ἐπὶ ταὐτά. Θυοά ποη ραίο πϑοθββαγίατη, αιιατι οἴΐαπη μοῸ τπ0610 ΒΟΥ Τθοΐθ 

Ῥοίυθτϊ : ἴωμεν δὴ ἐφ᾽ ἅπερ ἐν τῷ ἔμπροσθεν λόγῳ. 

ΙΧ. ἢ. 64. 6. ος. Χν.Ὀ. 70. ο. 00]]. Αρο- 
Ἰορ. ϑοοταῖ. ρΡ. 22. Α. 

τὰ δὲ ἄλλοτ᾽ ἄλλω:---] [π|6]]. ἔχοντα. 
Ἡροϊημαογῆιβ. βου] νοϊοραὶς ἃ δ᾽ ἄλλοτ᾽ 
ἄλλω.---ΝοΣ ροβὶ ταῦτα ἰἰοταίαν δέ, 
58 ἔγθαυ θη ἰββίτηο. [ηΐτα Ρ᾿. 81. 8. τὸ 
δὲ τοῖς ὄμμασι σκοτῶδε----τοῦτο δὲ εἶθισ- 

μένη μισεῖν. ΟΛΙΟΙΙΔά65 1. Ρ. 109. Α. 
περὶ δὲ οὗ προσποιεῖ ἐπιστήμων εἶναι, 
τούτου δέ, ὡς ἔοικας, πέρι ἐρωτηθείς, ἐὰν 

μὴ ἔχη" εἰπεῖν, οὐκ αἰσχύνει; 0Ὁἱ Βαίί- 

ΤΩΌΠΠ5, ἴῃ ΟΥαύΟτ 6 ὈΪΠΠΘ ΠΌΤ, ἱπααϊῦ, 

ΘΟ] 5 ῬΓΙΟΥΊ ΡᾶγΪ Ροβίρθιηϊου δῦ ορροβίία, 
αυοίῖθ5 πο εἴ 1ρ58 ἴπ ῥτοίδϑβὶη δὲ δρο- 
ἀοβίη ἀἰβεϊποία ϑϑί, νοοϊὰ δέ, ὦ ροπά 5 
ΟΡΡοΒβιιἱοπὶβ ἀιιρθηάυτῃ, ἴῃ ἃροάοβὶ ροϑβέ 
ἀδιηοπδίχαςίινυμη. ταρϑῦϊ ροίθϑί. δρᾷ 

ψ]Ὰ6 αἴ νἱνῦ ῥτθοϊαγαβ ἀρ ἰοίο Ποὺ 1ο- 
ααθηα! ραποῦθ ἀἰβραίαν! δου 15β1πι6 Ἐχ- 

ΟΌΓΒ. Χαϊ, δὰ Τ)ϑιποβίῃθη. Οὐ, ΜΠΙάϊδῃ. 
Ρ. 147. 544. 001]. Ἡεϊπαοιῇ, δὰ Ῥτοίαδρ, 
Ῥ- 415. οἱ ΝΥ ὁγῖϑθυ. Αοἱ, ῬΆ1]0]. Μοη. 1. 
1, Ρ. 98. 8344. 

Ὁ. ἧς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι] ΠῚ. 6. 

οἷς ἐπισφραγιζόμεθα τοῦτο, ὃ ἔστι, αἱ 
Ἰοφαθθαΐαν ο. ΧΧ,, δϑϑοηξία {ἰἰα, οἰ7νι8 

ἤαπὸ ἀάπιι8 ἀοπηϊἐϊοηθηι, τ αἰἱοαηιιβ 
ἐϊίαηι 6586 ἰ(, φιιοά 5]:. Νᾶιι λόγος Θϑί 
αἀοβηϊέϊο, αὐ Τιαρα. χ. 7. 6. Αϑί, ν-: 

ΥΥ γεθθδοῃ. δα ἢ, 1.--)ὴα νϑυθὶ8 καὶ 

ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρινόμενοι ν. δὰ ρ. 
7δ. Ὁ. 

αὐτὸ ἕκαστον, ὃ ἔστι, τὸ ὄν] 6 

ἢὰς οἴαιΪοπΐ5 ἀθοτίαίθ ἀϊοίαπι οϑί 8ὰ- 
Ριὰ δἃ ο. ΧΙΧ. Ρ. 7ὅ. Β. Ῥδα]1ο δηΐθ 

Βουϊρύστη δγὰΐξ συ]ρὸ ὡσαύτως ἀεὶ ἔχει 
καὶ κατὰ ταὐτά, αιο εχ οοἀά, ταυΐαν]- 
τηῖι8. ζ᾽ιτατηααθ δαΐθι ἀἰοἱ τϑοΐθ ροίεϑί, 

οἱ ὡσαύτως ἀεὶ καὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχειν, εἰ 

ὡσαύτως ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχειν : 1ᾷὰ αποά 
ΘΧΘΙΡ ΘΒ ἀοοαθσαθί ἘἸΒομοτα δὴ 
Ῥμαάοη. Ρ. 327. Ηεοϊπάοτῇ. δα ἢ. ], 

μονοειδὲς ὄν] ΤΙοΙϊυΥ μονοειδές φαοά 
οϑὲ ραν διιὲ οἱ βἱγεῖΐθ; φιιοὰ πὶ! ἐπ 856 
ἐαὺοὲ ααἀγιϊαἔνηι ἀἴβραν δὲ Ἠέηι αἰϊδ8ὶ- 
1ηΔ 6. Οἴόρις αι. Μ..21.,. ὉὉπά6᾽ “δ. 
ΧΧΡΙΠ. 6δἱ Ἰαηριαν τὸ ἀδιάλυτον εἰ ορ- 
ῬΟΒΙζῸΓ τὸ πολυειδὲς καὶ διαλυτόν. Μοχ 

- 
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᾽ ἐν 2 ᾿΄ , Ν Ν δια ὦ ,. ἢ 

καθ᾽ αὑτό, ὡσαύτως καὶ κατὰ ταὐτὰ ἔγχει καὶ οὐδέποτε 
᾽ »"» 3 -» Ε 7 " 7ὔ , 7 ͵͵ 

οὐδωμῇ οὐδαμῶς ἀλλοίωσιν οὐδερυίαν ἐνδέχεται ; 'ἱὭσαυ- 
᾽} Ψ} ς Δ Ν ... Δ Ὁ ἌἝΚΩΣ 7, 

τως, εῷη, ἀναγκῆ, 0 Κεβης, κατῶ ταυτῷ ἐγειν, ὦ Σώκχρα- 
᾿ ἥν “- ων “ “ “ Ἅ 

σες. Τί δὲ τῶν πολλῶν κωλῶν, οἷον ἀνθρώπων ἢ ἵππων ἢ 
ς ΄ ἋΔΟΌΝ ς δῶν 4 ΄ ΡΨ ᾿ “Ἃ -““ “Ἃ 
ἡματίων ἡ ὥλλων ὠντινωνουν τοιουτων, ἡ ἰσὼων ἤ πώλων ἢ 

7 -“ 3 7 ς ’ὔ "» ᾽ , Ἅ 

πάντων τῶν ἐκείνοις ορυωγυμνων ; ἀρῶ κατὰ ταὐτὰ ἔγει, ῆ 
»Ρ. " 9 7 93 ᾽ ΕΝ ᾽ Ἶ ε »“, 77 " 

πᾶν τοὐναντίον ἐκείνοις οὔτε ωὑὐτὼ αὑτοῖς οὔτε ἀλλήλοις 
57, ς ΕΝ 3 " 2 -“ Χ “ΖΔ , 

οὐδέποτε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδαμῶς κατὰ ταὐτά ἐστιν; 
ω ἐδ “-“ ε ,ὔ ᾿ δ ἘΔ , ΄ ᾽ 

Ούτως αῦ, εῷη, ταυταῶ, ὁ Κεβης οὐδέποτε ὠσῶύυτως εγεί. 
᾽ ͵, ᾿ ἃ ὦ Αδο 2} Ἃ διωμῆς δὲ 

(ὐύχουν τούτων ῥέεν κἂν ἄψαιο, κῶν ἔδοις, κῶν ταις ὧλ- 
2 7 Ε "»" Ν Ν Ε ἊΝ 7 ᾽ 

λοις αἰσθήσεσιν αἰσθοιο, σῶν ὃὲ κατὰ ταὐτὰ εγοντῶν οὐκ 
9 ΩΦ ΠῚ λ 7 ᾽ 7 Δ “- -“νΨ 7 

ἢ ἔσσιν ὅτῳ ποτ ἂν ἄλλῳ ἐπιλάβοιο ἢ τῷ τῆς διανοίας 
ων ὦ ᾿ 2 ω- Χ "“ Β. ΧῈ :οω 

λογίσμῳ, ὡλλ ἐστιν ἀειδῆ τὰ τοιαῦτα καὶ ουγ͵ ορῶται 5 

ΟκΑρ. ΧΧΨΝΙ. Παντάπασιν, ἔφη, ἀληθὴ λέγεις. Θῶ- 
“5 5 Ἱ ςΎ μεν οὖν, εἰ βούλει, ἔφη, δύο εἴδη τῶν ὄντων, τὸ μὲν ὁρατόν, 

κατὰ ταὐτὰ ἔχειν] Υ'. καὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχειν, ηυοά 65 Ρ] ΟΣ Π)18. ᾿ἰϑάθτηααθ ορίϊ- 
τῺῚ8 1 Υ15 τη ἰαΐατα δϑβί. 

ἢ ἴσων ἢ] Με ίι. οδἀτ, ἤ δηῖο ἴσων οτϊταπὲ οσοπίτα ἤάθπι ΟΡ Ιποσατα σοαϊουτη, 

σκΑν. ΧΧΥΊῚ. εἰ βούλει] δῖ Βοα]. Αυραβί, Ψαΐ, Ῥατίθ, αἰ, Ψαϊσο θῶμεν οὖν 

βούλει. 

ὯΘ 4ἱ8 καὶ οὐδέποτε οὐδαμοῦ οὐδαμῶς 
Ιαροπάυτη ρΡαυίΐοί, παι βᾶπθ ἱπέγθα 615 
εϑὲ μηδαμῇ μηδαμῶς εἰ πάντῃ πάντως. 

Τιαρρ. χιῖ, Ρ. 951. σ. οὐ πρέπον ἐν εὺ- 
νόμῳ πόλει γίγνεσθαι τοιοῦτον οὐδὲν 
οὐδαμῇ οὐδαμῶς. Τίπις. ρΡ. ὅθ. ο. ὁμοίαν 
εἴληφεν οὐδαμῇ οὐδαμῶς. 

τί δὲ τῶν πολλῶν ᾿καλῶν] Ηπῃο ρ6- 
ὐτνὶ ἀϑαπι ΘΧΘΙΩΡ 8 1Ππβίσανις Ηρίη- 

ἀοτῖ. δὰ αοτρ. ρ. 609. ν. 8189. 6 

ἌΘΡυΒΙ. ν. ο. 16. τί δὲ γῆς τε τμήσεως 

τῆς Ἑλληνικῇϑ καὶ οἰκιῶν ἐμπρήσεως ; 

ΤΌυϊά ναι. ᾿πϊέ. τί δὲ τῶν παραφερομένων ; 
σε Μαίας 8 342, Τίααθθ πὸ δβέ 
ααοὰ οὑπὶ ϑέθρ βᾶπο βου θπάυπι σοη- 

ἢοῖαβ: τί δὲ περὶ τῶν π. κ. 

Ε. πᾶν τοὐναντίον ἐκείνοι5] ΕἸ. 6. 
φαΐ ἴηι (ἰοροηπ μοὶ το Ἴοποη, (αἰξο- 

δοί ον ἀἄυθν86 ὕγοΉι {16 ΓΟΥΏ.6Υ). Νατα 
Βῖσ ααοηὰθ τοὐναντίον δοβοϊαΐθ Ροϑβὶ- 
{τὴ 6581, 

ὡς ἔπος εἰπεῖν] ργοροηιοάτη ἀἰπονΐηι, 
Ρώπο. 

Οὕτως αὖ, ἔφη, ταῦτα, ὃ Κέβης" οὐδέ- 
ποτε ὡσαύτως ἔχει] Ἄϊρο ρΡοβὲ Κέβης 
σοτηϊηδίθ αἰβέϊηοίατα οταΐ. Μαϊθ. Νὰπι 
νόθα οὐδέποτε ὡσαύτως ἔχει δἀάϊία 

βΒυπϊ ἐπεξηγήσεως χάριν, αἴ δὰ Ῥγίογα 
111 ᾿π|6} Προ πά απ 51 ἔχει. Ηθὶπάουῆυβ 
τ] οθαῖ : οὕτως αὖ, ἔφη ὃ Κέβης" ταῦτα 
οὐδέποτε ὡσαύτως ἔχει, αο ποῆ ΟΡὰϑ 
δϑί. 

Ρ. 79. οὐκ ἔστιν ὅτῳ---λογισμῷ 1 . 6. 

ποπηϊβὶ ναϊὶοοϊπαίϊοης σορἐἰαξοη 8 αἰ- 
Εἰ ΡῈ. Ἰϊοοί. 
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Θῶμεν, ἔφη. Καὶ τὸ μὲν ἀειδὲς ἀεὶ 
ν Ὁ ὦ Ν Ν ε Ἁ ΄ ἣν 4.» 

κοζῶ ταυτὸ γον, 70 ὃς ορῶτον μηδέποτε κατ ταυτῶ : 

Ἧ “ 

τὸ δὲ ἀειδές. 

-“, , -“ Ἔ “' “ ᾽7 ᾿ ὁ Ὁ 

Καὶ τοῦτο, ἔφη, θῶμνεν. Φέρε δή, ἢ δ᾽ ὅς, ἄλλο τι ἢ ἡριῶν 
“. »“μν ΝῚ Ἁ ΝΥ "ὔ " 

αὐτῶν τὸ μὲν σῶμά ἔστι, τὸ δὲ ψυχή; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη. 

Ποτέρῳ οὖν ὁμοιότερον τῷ εἴδει φαῖμεν ἂν εἶναι καὶ οτέρῳ οὖν ὁμοιότερον Τῷ μ 
7 Χ ἴω) ͵7ὔ " »"ἝΜἥὔἤ, »“Ψ Ω 

ξυγγενέστερον τὸ σώμα ; Παντί, ἔφη, τοῦτό γε δῆλον ὅτι 
"-"- -» λ 7 ἣ 6 

τῷ ὁρατῷ. Τί δὲ ἡ ψυχή; ὁρωτὸν ἢ ἀειδὲς ; Οὐχ, ὑπ 
οὰ 9, ο»“ 

ἀνθρώπων γε, ὦ Σώκρατες, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴν ἡμεῖς γε τὰ 
ς Ν Χ Νν . ω -“ Ε 7 7 7 “Ἃ 
ὁρωτὰ καὶ τὰ μή τῇ τῶν ἀνθρώπων Φύσει λέγομεν. ἢ 

ἄλλη σινὶ οἰξει; Γῇ τῶν ἀνθρώπων. Τί οὖν περὶ ψυχῆς 
᾽ ε ᾿ς “ δ 9 ς ὔ 3 ς ͵ὔ 

λέγομεν ; ορῶτον εἰνῶθ, ἢ οὐχ, ορῶτον 5 Ουγχ, ορᾶτον. 

᾿Αε,δὲς ἄρα ; Ναί. Ομοιότερον ὥρα ψυχὴ σώματός 
" "“ ΟῚ "Ὁ Ὶ ἊΝ »»Νμ. «ς -“ ο»ω 3 7 Ὧ ἤν-ς 

ἐστι τῷ ἀειδεῖ, τὸ δὲ σῷ ὁράᾶτῳ ; [ΙἸᾶσα ἀνάγκη, ὦ Σω- 

κρῶτες. 

μὲν σῶμά ἐστι] δ᾽ οἰ. οἀϊι. ἄλλο τι ἡμῶν αὐτῶν ἣ τὸ μὲν σῶμά ἐστι, τὸ δὲ ψυχή; 

π᾿ 40 γΘΥογαμι ΟΥΪπΘ ΠΘΠΊΟ πορ Ἠερβοσϊῖ, σαυτῃ ροηϊνοβ ἡμῶν αὐτῶν ποπ ἃὉ 

ἄλλο τι ρθπάθαΐ, βεὰ δῸ βοημθπία τὸ μέν---. Μυ]ε εοάϊοο5 ἤ ῥσοσϑιβ οπτίαπί : 
ΠΟῚ Ρᾶυεὶ 60, 40 ροβαϊιπ.5, Ιοσο βου ρίαπη ΘΠ θ6πί, , 

φαῖμεν ἂν εἶναι] Ὑ΄, φαμὲν ἄν. Ψψ γάτα Ἰθοίίοπριῃ παροὶ Βοάϊ, οσατη 8115. 

φύσει λέγομεν] ὅ΄ο Βοά]. Τὰ. Ψεπϑί, ρτὸ νυ]ρ. φύσει ἐλέγομεν, υοά οἴἴδπι 
ΒΘΚΚοτὰβ τοίϊμυϊί. 

ΟλΡ. ΧΧΥῚ. 8. ἄλλο τι ἢ ἡμῶν αὐὖ- 

τῶν τὸ μὲν σῶμά ἐστι---Ἴ Ῥοπίφαδτῃ 
ἀοοιΐέ ἄπο 6558 σϑηθσα σϑυυτη, 8] [ΘΓ Πὶ 
ΕΣ ρδυθυ5 σοτηροβίίατη, ασαοά οοπίϊπυο 
τη αἰαίϊοπυπι ἰαγθῖπθ ἀριζθίγ πο ἀη- 

αυδηιὶ ϑοάθιῃ ἴῃ βίδίι πηαπθαΐ, βι ΠΡ ]ΘΧ 

δἰίθγυτη, ααοά Ῥ͵ΟΡίροσ βἰιηρ] οἰ αἴ πὶ 
ΒΌΔΠΙ 1.11}}15 Βα δ] οἰ απὶ 516 πχα α οπῖθ8 
Βυυτηα 6 δἰαύατη 86 ΙΏ ΡΥ ΟὈἰϊηθαΐ : 8ο- 
οοαϊε δὰ αυςφβιϊοηθτα 46 ἀπδθι8 παίυν]β, 
ΟΧ αυϊθαβ ποπηο οοῃδίαϊ, δηΐπιο οἱ οοσ- 

ΡοΙθ. ἘΕ{ σοῦρὰ5 αὐυἱϊάθιη ἀδπιοηδβίχαϊς 

Ῥαογϊπουθ δὰ βϑηιβ ΥΘγατη σοΙηροβίίδ- 
τῦτα : δηϊσηυση δαΐθιη ἀοοθί ΠΆΡΘγα θᾶ 

νἰτίαϊο8 ΟΠΊΠΘ8, απδ8 ἴῃ 5:πηρ]1οἱυπὶ 

του πᾶίατ ἢ) σΔάοΥ6 δηίθα αἰδραυίΐδνο- 
Ταῖ, 

τί δὲ ἢ ψυχή] 561]. σοι φαίνεται ; ν. 
δὰ ῬΏΙΟΡ. Ρ. ὅ8. 

Οὐχ ὑπ᾽ ἀνθρώπων γε] ἰπί6]]. δρᾶται 
(ὁρατόν ἐστιν). 

᾿Αλλὰ μὴν ἡμεῖς γε τὰ δρατὰ---λέγο- 
μεν] Αἰφιιὶ πο8 φιῖΐάφηι ἰοφιίηιν ἀ6 ἐδ) 
φῶ αὖ πορεϊηλθιδ ρον οὶρὲ 86η 5ἰδιι5 αιιξ 

ποὴ ρεγοὶρὶ γμοϑϑδιιηΐ : πθ΄ ὰ6. Θηΐπὶ ΠΠΠῸ 
46 115 τϑὈι8 αἰδβραΐαμη5, 4υῶ 80 Βυ- 
τηᾶῃᾶἃ Ὠδίατα ΔΌΠοιτθηΐ δὰΐϊ π1}1}} δά 
δι ρεγίπθηΐ. Ἐπϊαπίμ λέγειν τὰ ὁρατά 
1άρθι δδέ ᾳφῃοα λέγειν περὶ τῶν ὁρατῶν. 
ν. δὰ Αροϊορ. ϑοοϊαί. ο. 1χ. λ.--τῇ 
τῶν ἀνθρώπων φύσει εἸοσαπ ϊδδίπα Ρ6- 
ΤΙΡΒταϑὶ ἀϊοίαπη οϑὲ ρῖο τοῖς ἀνθρώ- 

ποις. ν. δὰ ῬΒ16. Ρ. 88.---ἰὸ ἀξειδές, 
χιοί οαγοί ἤογηια εἐ δρεοΐο, 



8 ΡΙΑΤΟΝΙῚΒ 
᾿ (. 7 Ν 4 7 7 

ΟΟΑΡ. ΧΧΝΙ]. Οὔκουν καὶ τόδε πάλαι λέγομεν, 
ω ᾿ “ Ὗ » 7 “ Ἀ Φ 

ότι ἡ ψυχῇ, ὅταν μὲν τῷ σώματι προσχρῆται εἰς τὸ σκο- 
" ᾿ “λ ὃ Ἁ Ὁ ἀ΄ ὧῷ “Ἃ ὃ Ν ΔΕ" τα , “ ὸ δ, «ἡ 

πεῖν τί ἡ διῶ τοῦ ὁρῶν ἤ θιῶ τοῦ ὥκουειν ἤ ὃν ἄλλης 
Χ ΚῚ ΡΝ εὐπῇ δ ᾿ ᾽" Ν ὃ Ά, -Ὁ τ 

σινὸς αἰσθήσεως---- τοῦτο γὰρ ἐστι τὸ διῶ του σωρνῶτος, 
Ν 7 ᾽ εν ΄ “» βώ Ν 6 δ Ἃ, 

σὺ δι᾿ αἰσθήσεως σάοπεῖν τι ---, τότε μὲν ἕλκετῶι ὑπὸ 
-“᾿ ν 9 εἦ ᾽ 7 Ν 3 Ἃ Ἁ 

φου σώμνοτος εἰς τὰ οὐδέποτε κατὰ ταὐτὰ εχίοντου, οὐ, 
Ε Χ ᾿, Ὁ Ν Ἂ ϑν".8 »ν “ἢ ’ὔ 

αὐτῇ πλανᾶται καὶ ταράττἀτωι κοΐ ἐλιγγιο ὡσπερ μεθυ- 
“ 7 ἀ Ἅ . “2 7] “ ἕ 

ουσὰ, τε τοιουτων εφοπτομνενῆ ; Πάνυ γε. ᾿ὥταν δέ 
Ἢ 2 φΦ Ἁ ἴω 2 [ω] Ε 3 ἈΝ 

γε αὐτὴ καθ αὑτὴν σκοπή, ἐκεῖσε οἰγέτοωι εἰς τὸ κοαθω- 
͵7 ΠῚ ἌΘ 4 Ν ᾽ 7 Ν ε 7 Ε Ἀ 

ρον 7: κῶς ξίέ ον κῶς ᾿ἀθάνωτον κῶί, ὡσαύτως ἐγον, κοΐ 

προτυυκο,...- ε Ν οὰ 2 “Ὁ 9 ω Ν, Ν "ἢ 7 7 Ϊ 

ως συγγενής ουσῶ οὐτοὺυ οαειί (ε͵ ἐκείνου τε γίγνεται, 

[χὰ 5 ἣν Ἵ γι 7 νι  ψνν 9. “ναῷ Ν 

ὅτανπερ αὐτή καθ αὐτὴν γενήται. καὶ εξῃ αὑτῇ, καὶ 
ὕ» ΜΝ, Ὁ ᾽7ὔ ΔἋ Ἂν Ψ "»“᾿ 3 ἐδ. .Ν 3 ᾿Ὶ 

πέπαυτοῶί τε τοῦ πλάνου καὶ περὶ ἐκεῖνα ἀξ; κωτὼ ταυτῶὼ 
ια 7 93) Ὁ 7] 3 ΤΆ Ν -»" 

ὡσαύτως ἔγχει, ἅτε τοιούτων ἐφοπτομένη; κρῖ" φοῦτο 
“ὖ 

αὐτῆς τὸ πάθημνα φρό Παντάπασιν, ἐφη, 
κ . ΠΥ ΚΕ ν , "14. 

κολῶς καὶ ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. Π]Ὼοτέρῳ οὖν αὖ 
-“ “ ᾽ ἘΠ 9 ον ᾽] ν 2 Ὃ 

σοι δοκεῖ ζω εἰ δει κί ἐς Τῶν ἐμπροσθεν καί εἴ Τῶν 

ν 7 Ν ΚΝ ͵, 5᾽ Ν ΄ 
νῦν λεγομένων ψψυχὴ ὁμοιότερον εἰναι καὶ ξυγγενέστερον ; 

Οκν. ΧΧΥΠ. καὶ τόδε πάλαι λέγομεν] 1011 Οππ65 ἐλέγομεν. ν. ἃπῃοίδί, 

ἐκ τῶν ἔμπροσθεν) ὅἴο ΒοᾺ]. 6Χ οοτῖ. Ταθΐπρ. απο. ψα]ρο πρόσθεν. 

ΟΑρ. ΧΧΥΤΙ, ο. καὶ τόδε πάλαι λέ- 
Ὕομεν} Ἀδβριοῖασ δὰ δ. χ, οἵ βη. ὅθῃ- 

85 10 δϑῇ : ποῆηῆξ ἀπά 2αηι οἰϊαηι ἰὴ 

εα 8θηπίοηζια ϑιιηιιι8, μὲ ριξοηνι8 ἧχο. 

Μα]ς νυ]ρο ἐλέγομεν, ΄σαοα φιδηαυδιῃ 
ΠΟΟΙοο5 ἰπθηΐυΓ ΟἸμη68, ἰδ θη ΟΕ 

Ἡοϊπάοτῆο εἰ ΒΘ ΚΚΟΥΟ οογγθχίηαβ, αἴ 
Βουρίατη οϑί δρυὰ Ἐπαβθθιαπι οἱ ΤΉ θο- 
ἀοτγοδίστη ἴῃ 11 τῖβ 4 ΡΒ ἈΠ}. 

τότε μὲν ἕλκεται---Ἴ Απίτηιι5 ἴῃ ν᾽ [5 
{γᾺ Π Δαν οἱ δὐάιοϊτον δα γ6 8. ΘΟΥ ΡΟΥΘ ἃ 

οἵ βθῃβίθιιβ βιθ)οοίαβ, Τα δηΐπὶ δὶ 
νΟΙΌ ἕλκεσθαι Ῥγορυὶὰ νἱβ δὲ 5]ρηϊῆοδ- 
[10.--- Π)δἰπὰθ ῥσοποτηθῃ αὐτή ἰπίθυ(γ 
Ρτορίοσοα, αυοὰ τῶν τοιούτων, νὶε]. 
τῶν πλανωμένων καὶ ταραττομένων, 

ΠἸΘηΐΟ ἀβίποορΒ ἰη]ϊο (Ὁ, 
ἰλιγγιᾷ] τενἐϊρῖπθ οογτερέιβ τοί αἴ 

οἑ εἰγοιπιαριέιν". Ψοτθατα ΘἸΘρδπΕ πιθ- 
(ΡΒ τὰ αἰοϊταΥ ἀθ 115, 4αἱ ᾿σεθ 106 ]ο δὲ 
ΘΟΙ51}1 ἱπορὶα προβοϊαπέ, αυϊὰ ἀραπέ δὲ 
40 856. νϑτίδῃῖ. Οἰπθη) Θ᾽] 5 νἱπὶ δἵ 
δατα Θυἀϊ6 οχροβαθσυης Ῥίθγβοι. δὰ 
Ματ. Ρ. 196. οἱ 864ᾳ. δὲ ββῆπερ. δὰ 
ῬΠΔΙατ, Ρ. 8ὅ---398, Ὶ 

Ὁ. καλῶς καὶ ἀληθῆ] ῬτοίδρΌΓ. Ρ. 

852. 6. καλῶς γε, ἔφη, σὺ λέγων καὶ 
ἀληθῆ, ΄αθη ἰοσῦπι δἰ! Ηοἰπάἀοτῆσβ. 

Ορρογίαπθ οἰϊαπι ΕἸΒΟΒΘΥῸΒ, αἱ οοην- 
Ρᾶγανὶ Τογθηῖ, Αἀο]ρ}ι. τἀν. 8, 18, δέ 
γϑοίε εἰ τελιιηι αἰοὶδ. 
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ως ᾿ ! "“ “ “Ἢ “ 

Πᾶς ἂν ἔμοιγε δοκεῖ, ἢ δ᾽ ὅς, ξυγχωρῆσαι, ὦ Σώκρωτες, 
3 7 “ 7] ἂν ᾽ὔ ἰγ Ω, ἣϊ 

ἐς ταὕτης τῆς μεθόδου, καὶ ὁ δυσμναθεστατος, ὁτι ὅλῳ καὶ 
ΝΥ ε ͵ὔ ͵ὔ 3 Ν πὰ 5.ΥἋᾺ , 7 " “» 

παντὶ ομοιότερὸν ἔστι Ψυχὴ τῷ ἀεὶ ὡσαύτως ἔγοντι μάλ- 
“Ἃ “ ΄, δ Ν -“» -ΨΎὋ 4.2 

λον ἢ τῷ μή. ΤΙ δὲ τὸ σώμοω; "ῷ ετέρῳ. 

κΑρ. ΧΧΨΠΙΙ. Ὅρα δὲ καὶ τῇδε, ὅτι, ἐπειδὰν ἐν 
"“᾿ ΕῚ “ π᾿ Ψ ᾿ ν᾿ -“ -“2ὦρ, Ν ὃ λ ΄ὔ Ἁ 

σῷ αὐτῷ ὦσι ψυχὴ καὶ σῶμα, τῷ μὲν δουλεύειν καὶ 
᾽ ε ΄, ͵ 'ΝΙΊΌ Χ , ᾿ 
ὠργχεσθαι ἡ φύσις προστάττει, τῇ δὲ ἄρχειν καὶ δεσπόζειν 

καὶ κατὰ ταῦτα αὖ πότερόν σοι δοκεῖ ὁμοιον. τῷ θείῳ 
ΠΝ -»- Ὁ λ -“, Ν “Ὁ 

εἰναι καὶ πότερον τῷ θνητῷ ; ἢ οὐ δοκεῖ σοι τὸ μὲν θεῖον 
᾿ “ ἣ Ν᾽ 

οἷον ἄρχειν τε καὶ ἡγεμονεύειν πεφυκένοι, τὸ δὲ θνητὸν 
Ψ ον 

ἄρχεσθαί σε καὶ δουλεύειν ; ἼἜμοιγε. ἸΠοτέρῳ οὖν ἡ 

ψυχὴ ἔοικεν; Δῆλα δῆ, ὦ Σώκρωτες, ὅτι ἡ μὲν ψυχῆ 

σῷ θείῳ, τὸ δὲ σῶμα τῷ θνητῷ. Σκόπει δή, ἐφη, ὦ 
7 “ "“ 

Κέβης, εἰ ἐκ πάντων τῶν εἰρηρυένων τάδε ἡμῖν ξυμβαΐίνει, 

80 

“ Ν θεί Ὧ ΄, Ν - Ν δῶ τὰ 
Τω εν εέῳ [.Χ.27] ἀθανάτῳ του; γοήξω κοΐ ἔοόνοει ςί καὶ 

"ὃ ΄, ἀρ Ὡρυν: ΄, ὮΝ 51. ΘΝ ε “ 
οὐ ὠλύυτῳ κί είς ὠσῶυτως κατ τοαυτὰ ἐχοντι εαύτῳ 

ε 7 “ ͵7΄ »“ων ᾽ " ᾿ Ν »" Χ 

ομμοιότωτον εἰνωΐ «ψυχῆν, τῷ ὃ ἀνθρωπίνῳ καὶ θνητῷ καὶ 

Οκρ. ΧΧΥΠΠ. ἄρχεσθαί τε καὶ δουλεύειν] Ῥοδί θνητόν Ἡεϊπάοτῆαβ. ρυίαθαὶ 

ΘχοϊΪββα οἷον, αιοα [Δ 01} 1π|6 Θχ Βα ροΠουθιι5 τηθηΐθ γροῖῦϊ ροίθϑβί. 

ὡσαύτως κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι] αϊρο ὡσαύτως καὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι, αποά 6 

Βοα]. οἱ Τὰν. οοτοσὶ, Ναπι καί Δ Ο1 15 Δ αἱ ααδπὶ ἀ6 πὶ} ἃ ρταπηπηαί οἶδ᾽ ροίαϊ. 

Ε. ὅτι ὅλῳ καὶ παντὶ ὅμ.} Η. 6. ργῸ}- 
8:18, ΟἸμθιῖπο. ϑοΒοΙ δία ἈΠ θη. Ρ. 
1θ5. τὸ οὖν πάντῃ διαφέρειν τινός, ἅτε 
δὴ καὶ καθ᾽ ὅλον καὶ κατὰ μέρος τοῦδε 
πᾶν διενεγκόν, ὅλῳ καὶ παντὶ λέγεται 

διαφέρειν. ν. 1) 6 ἌΘΡΕΡΙ, Ρ. ὅ27. ν». ὅτι 
τῷ ὅλῳ καὶ παντὶ διοίσει. ἰὈϊὰ. Ρ. 409. 

Β. ὅλῳ καὶ παντί, ἔφη, διαφέρει τὸ φεί- 

δεσθαι. 1014. Ρ. 486. Α. 8].---  Θἴθγαπι 
ἀρ 680, αυοὰ μᾶλλον αὐάϊξαμι ο5ὲ σοι- 

Ῥαγαΐῖΐνο, ν. Ναί. ὃ 458. ΘΙ μΙ ΠΟῪ 
Τιαὐπὶ πιαρὶβ σον ἐϊιι8, ἡιαρὶα απ οῖιι8, πτα- 

δὲ8 γιοὶ ἰϊον", ἨιαρῚ8 Ἠιἰβουῖου, ααἱῃ δἐϊαιη 

Ἰαρὶβ πια}Ὸ} αἰχοταηΐ, ν, Ῥατγοὶ Τοχίο. 

Οπί. ». 705. ΤπίρρΡ. ἀά Νροι. Οοποη.ν. 2. 
Οκρ. ΧΧΨΤΙΗΙ, Ρ. 80. ἄρχειν τε καὶ 

ἡγεμονεύειν πεφυκέναι] ἴι. 6. παίυτα 108 
σοτηρᾶγαίατη 6556, αὖ Τρ εὖ πη ρ τα 

αἀθυὈρδί, 

εἰ ἐκ πάντων----τάδε ἡμῖν ξυμβ.} ἢ. 6. 
απ ἐπ ἐϊδ, φιιῶ αϊδμμίαΐα 5ιηΐ, ἰἰοο οοη- 
ϑοηφμαίμν. Νοιιββιταβ δύ ΒΪσ νϑύθὶ 
588 ἴῃ ἀἸδ]  οῖῖοβ. ν. Βορ ἰδέ. Ρ. 251. Ε.- 
ἀθ Ῥ6ρ. τ.. Ρ.. 240. Β. [ηἴτα 'Ρ. 92. 8. 

αἰσθάνει οὖν, ὅτι οὐ ταὐτά σοι ξυμβαίνει 

λέγειν ; 1)6 ΡΓΟΧΊΤΩΙΒ. ν 6118 Ρ6Ὶ ΘΡθχεθ- 

δαϑβϑίη Ριοποιηϊηΐβ τάδε βυθ)]θοίβ ν, δα 
6. 1Χ, Ρ. 64. ο. 
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᾽ Ζ Ν δεῖ Ν ὃ “ Ἀ Γ᾿ Ν 

ἀνοήτῳ καὶ πολυειθει καὶ ὀιαλυτῳ καὶ μηδέποτε κατὰ 
5... Ἀλδ « Ψῃ, ὁ , Δ» 9) -“ “ 7ὔ 

᾿ φαὐτὼ ἔχοντι ἑαυτῷ ομοιότατον αὖ εἰναι σώμω. ἔγορνέν 
"“» " ͵ὔ Ὰ 7 

σι παρὰ ταῦτα ἀλλο λέγειν, ὦ φίλε Κεβης, ὡς οὐχ, 
4“ “Ἃ ᾽ ᾽) 

οὕτως ἔχει; Οὐκ ἐγομεν. 
γ΄ 3: ’ ,7ὔ 

καρ. ΧΧΙΧ. ὍΤ, οὖν; τούτων οὕτως ἐγόντων ἄρ᾽ 
3." 7 Ν ΝΥ ΄ ͵ὔ “ἈΧ ,’ 

οὐχὶ σώμωτι μὲν ταχὺ διωλύεσθαι προσήκει, ψυχῇ δὲ αὖ 
ἐν 7 ᾽ ΄7ὕ “ Δ 9 7 ΄ -“ 

τὸ παράπαν ἀδιαλύτῳ εἶναι ἢ ἐγγύς τι τούτου; Πῶς 
Ν Ἵ 3 -“ Δ» Ἵ “ 3 δὰ ᾽ ΄, δ 

γὰρ οὐ; ᾿Ἰωνοεῖς οὖν, ἔφη, ὁτι, ἐπειδὰν ἀποθάνη ὁ ἀνθρω- 
Ν Ν Θ Ν -“, Ν »“ Ν .3 ᾿ -“" 

πος, τὸ μὲν ὁρατὸν αὐτοῦ, τὸ σώμα, καὶ ἐν ὁρωτῷ κεί- 
εἰ Ν Χ “ “" ΄,ὔ 7 Ἀ 

ββενον, ὃ δὴ νεκρὸν καλοῦμυεν, ᾧ προσήκει διωλύεσθαι καὶ 
γ Ἀ »ω ᾽ 39 Αἢ ͵7 » ἊΧΝ 

διαπίπτειν καὶ διαπνεῖσθαι, οὐκ εὐθὺς τούτων οὐδὲν 
, " 3. 9 υἷὦ - γ΄ ὁ δά. , 7, ᾽Ν ͵ 

πέπονθεν, ἀλλ ἐπιεικῶς συχνὸν ἐπιμένει γρόνον, ἐῶν μέν 
7] 5.“ " Ν μ 

τις καὶ χαριέντως ἔγων τὸ σώμω τελευτήση καὶ ἐν 
7 Ν ΝΥ ἊΝ ω 

τοιαύτη ὥρᾳ, καὶ πάνυ μάλα. συμπεσὸν γὰρ τὸ σώμα 

Ολν. ΧΧΙΧ, αὐτοῦ, τὸ σῶμα] Μ΄. ἀφοταΐῖ ἁτίουϊυβ ἃπίς σῶμα, ἀπειη ορίξηνὶ 
ςοὐά. χοροί ββίταθ βιιρ ροαϊ ἀγα πί. 

Ο.κ». ΧΧΙΧ, ο. ἀλλ᾽ ἐπιεικῶς συχνὸν 

ἐπιμ. χρ.] Ἰι. 6. βα{ὲ5 αἶϊι, χὶϑηιϊλοἶν ἰαηρὸ 
Ζεὶξ, (α πιοάοναξοῖῳ ἰοηρ ἐΐηιθ,}) ν. δὰ 
Οὐϊίομ. 6. 1. Ρ. 48. Δ. Ῥτοχίπια Ηδρίη- 
ἀογῆτιβ ρβϑυρεσᾶτα ἱπίβ]]οχιΐ, ᾿ὰ σονοτ- 

ἴθπ8 1116 : δαξὲβ αἷμ ρμεγπιαποί, οἰϊαπιϑδὲ 
ηιιὶδ [ΟΥϊ0580 ΘΟΥΡΟΥ͂Θ Ἠιογέιιι5 δὶξ, φἐϊαηι 

ἐπ ᾿ιι)ιιδηιοαδ τυϑηιιβίαξ6 ΡγΟΥϑιι8 μξϊᾳιιο. 
Νὰπι ᾿ἰβίμα εἰΐαηιδὲ πθαὰθ 'ἰπὰ ΟἼΟΙΒ 

ἱἐποϑέ, δέ βοῃηξθηζίδιῃ ρϑγίαυ ας ταϊτιῆσθ. 
υοά δαυΐοιη ὥραν στηϑπιιδέαίοηι 5ἰρπὶῆ- 

ΟᾶγΘ σνοϊαϊί, Ἰά δὲ ἰἴρβυπὶ Βαρθοῖ ηυοὰ 
τηοτϊΐο Τορτμβοπάδβ. Νᾷιμη βϑῃίεης 
ταῖϊο σοριζατὶ Ἰαθεῖ ποὺ ἀθ νϑηυβίαίο, 
5866 ἀδ ἤοτε οἱ υἱβον.6 σΟυροσ8. [Ιλ] 6 
ῬΤΙΟΥ βοῃίθηϊίε ραυίοα!ὰ πο δϑέ : δα 8 
αἷμ πιαπϑξ, 8ὲ φιιΐθην ηιιὶθ σΟΥ̓ΡοΥ 6 ἢο- 
γοηΐο οἰ ϑθηθ οοηϑέϊξιιϊο ηιονέμιι8 {ιμονὶξ. 

Ἐϊτοπὶπὶ χαριέντως τὸ σῶμα ἔχειν Ὡοπ 
ΒΟ]ὰπι ἀἰοϊγ ἀθ 60, αἱ νεπυβίδ ργθ- 
ἀϊταὰβ δϑὲ ἕοσιηδ, βθὰ οἰΐαπι ἀθ δο, αυὶ 
ΟΟΥΡΟΤΒ Υἱτθ8 ἰιαθοὶῖ ἱηίθρταϑ πθαὰθ 

τόσο Ἰαροίαοιαία8 δὰΐ γαοίδβ, ἰΐα αἱ 

[οτιηοθὺβ οἱ νϑηυβίαβ ν᾽ θαῖυσ. Θυς 

51 νϑσὰ βυπί, ποῦ ΟΠ. 1}18 θδὲ Ῥγοχίπιο- 

ΤΠ σουθόγαμι ἰπἰοτργθίαίίο. Ναπι αυοὰ 
ἀϊοίτυτ ἐν τοιαύτῃ ὥρᾳ, τυδηϊξεβέμηι ἃτ- 
ὈἰίτοΥ Ῥτοποόυῖθη ἀθηιοηβίσγαι ν απ γοθιτὶ 
οροχίοσα δὰ ποίζομθπι νοοὶβ χαριέντως, 
ἰΐὰ αὐ ἐν τοιαύτῃ ὥρᾳ ἰάθτη 8: ηυοά ἐν 
χαριέσσῃ ὥρᾳ. Θαδ αὐ |15 51ϊ, ποιιϊηὶ 
Ροίθσϊε ορβουγατα 6856, 4} τπθτηϊπετῖξ 
ὥραν ἀθ νἱΐξε Βυμηδηεθ εἰ! θ05, ἱπηρτὶ- 
τ 18 ἀ6 τἰαξθ ᾿υν θη} δὲ νἱτ]ῖ, ἀϊςεὶ 50]} - 

ἴαμη 6556, Νϑαὰθ ϑηΐη ἰΐὰ ὥρα χαρί- 
εσσα ΑἸϊὰ 6556 Ροίοβί, πἰβὶ δᾶ Βοιῃΐη β 
τοἴδϑ, 41 ΘΟΥΡῸΒ 6] 8 νἱρθῖ δὲ βοτγοῖ, 
ἢ. 6. ἀἕαϑβ )μυδηϊ 8. ἸΤίδηθθ τς 1ΐᾶ 
σοηνοσίαβ: 8ὲ φιεΐάδηι φιὶβ δὲ ΘΟΥΡΟΥῈ 

“Πογοηίς πιογέλιιι5 Γμετὶξ εἰ Ποτοηξε «ἰαΐξ. 
Ποπίαυρ ἰδία καὶ πάνυ μάλα, δ 8556- 
γΘΥΔΙ Αἱ εἰσ πὶ Ποδίϊοηθπι Πα Ρο πὶ, πο βἷπ8 
σταν ταίθ αυδάδπι ἴῃ ἤπθ βϑηΐθηζίδ οοΪ- 
Ἰοςαίᾶ ϑυηξ, ῬΡΟββ15 δαΐθιῃ ἱζεγαγθ 88- 

᾿ 
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Ἶ , ω ς 3 ᾽ 7, 7 

καὶ ταρίχευθεν, ὥσπερ οἱ ἐν Αἰγύπτῳ ταριχευθέντες, 
ϑᾳ. 4 Ὡ. ’ ᾽ 7 “ ’ὔ Ν ᾽ δὲ ’ 

ὀλίγου ὅλον μένει ἀρμνήχωνον ὁσον γρόνον. ἔνιῶ δὲ μέρη 
» Γ᾿ Ά, Ἄ ὦ “» 2 »-»“ Ν ἰδέ Ν Ν 

σοῦ σώματος, καὶ ἐῶν σωπῇ, ὀστῷ τε καὶ νεῦρα καὶ τὰ 
“ Ω ς ᾽7 - ᾽ 7 ,ὕἹ 3 

τοιοῦτο; πάντα, ὄμως, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἀθάνωτἄά ἐστιν. 
“Ἃ ᾽ 

οὐ: 
᾿: ἢ Ν ᾽ 

Ναί. ἩἫἩ δὲ ψυχὴ ἄρα, σὸ ἀειδές, τὸ εἰς 
[2 φω Ἀ 

φοιοῦτον τόπον ἕτερον οἰγόμνενον, γενναῖον «οἱ καθαρὸν 
9 “ΜὝ » ων ΧΝ 

καὶ ἀειδῆ, εἰς “Αἰδου ὡς ἀληθῶς, παρὰ τὸν ἀγαθὸν καὶ 
7 ,ὔ “ 4“Ἃ ν 5.1 4 δ οὐ Ἐπ ΟῚ "“ 

φΦρόνιμιον θεόν, οἱ, ἂν θεὸς ἐθέλῃ, αὐτίκω καὶ τῆ εμῆ 
-Ὁ ὟΝ ἡ “ νΝ Ἁ 6 ων ς ’ λ, “ 

Ψυχὴ ἱτέον, αὕτη δὲ δὴ ἡμῖν ἡ τοιαύτη καὶ οὕτω πε- 
-“ 3 δ ᾿ “ Ν 

φυκυῖα ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος εὐθὺς διαπεφύσηται 
᾽ 7 “ 

καὶ ἀπόλωλεν, ὡς φασιν οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι; πολλοῦ 

ψε δεῖ, ὦ φίλε Κέβης τε καὶ Σιμμία, ἀλλὰ πολλῳ 

ὦ φίλε Κέβης] δου. φίλε νοΐ. δἀϊτί.. οτατ(ἰαπέ. 

ῬΘΠΟΙΆ ἐπιεικῶς συχνὸν ἐπιμένει χρόνον : 
οετίθ συϊάθηχ ᾿εθο οορὶατομθ σοπηθο- 
ἴθπᾶάα βυαπηί, Ναὰπι Ἡβὶπάογῆμιη, αυἱ 
ψουθὰ ἰτὰ ἀϊδεϊηχὶς : τελευτήσῃ, καὶ ἐν 
τοιαύτῃ ὥρᾳ καὶ πάνυ μάλα, τπιϑῆ!ο, 
ΟΡ που, δυᾷιθί, (είθσαπι ΤΠ δοϊοσϊαβ ἐν 

τοιαύτῃ ὥρᾳ ἱπιοεγτρτοίαίυν ἤαο ἐεηιροϑίαϊο 
Ῥγωϑβοηϊὶ, ἑαϊὲ ἐθηιρογαμηιεηέο ὀοἰὶ, φιαῖδ 

ἤμηο 68[. ὙΝγτΘΗΡΔΟμΙὰ5. ρΡαΐαί ὥραν 
6556 αἀππὶ ἐδηιριι8. ας σοΙητηθηΐα ΠΟΠ 

οϑὲ αυοᾶ τϑίαςθηηι8. 

συμπεσὸν γὰρ---Ἴ Τῃ ᾽15 σῶμα συμ- 

πεσόν ΟἸηπῖπο δϑὲ δοῦριι5 δοϊαρϑιηι, 
πΘαι6 ορι8 οϑί, αὖ 46 σογροῦδ  ἐχθπίο- 

ταίο οὐπὶ ΕἼΒΟΙΘΙΟ σοριζοιηυβ. Β6α 

σῶμα ταριχευθέν 1π16]]]ρΡΊ] 7 ΘΟ Ριι8. πι6- 
αἰοσαξιηι, ἢ. 6. σοπαάϊξαπι πηϑαϊςαπἱηθι5. 
ν. Ἠετοάοί. τι. 86. Μίοχ ὡς ἔπος εἰπεῖν 
δτοΐθ ςοπηθοίθηππη οϑίύ οὰτὴ ΨΘΙΌΙ5 
ἀθάνατά ἐστιν. , 

5. Ἧ δὲ ψυχὴ ἄρα---Ἴ Νοίαν᾽5. πιης 
ἀδασα Ρατ ϊου]άτατη δὲ ἄρα, χὰ ἐπ Βυ- 
75 41 ̓ αἰοσσορδί!οπὶ 5 δα μι 1η- 
ἀϊοαπξ τϑῖὴ Ὁτγορίευ σοηίσαγίιι πὶ ΟῚ 6558 
ΡΙΓΟΌΔΌΙΙοπι. ἃὰξ νου] β τη] θη. ῬΆ1]60. 
Ρ. 380. Β. τῶν δ᾽ αὐτῶν ὄντων ἐν ὅλῳ τε 

Ρ)ιοα. 

οὐρανῷ καὶ κατὰ μεγάλα μέρη, καὶ προῦ- 
έτι καλῶν καὶ εἰλικρινῶν, ἐν τούτοις δ᾽ 
οὐκ ἄρα μεμηχανῆσθαι τὴν τῶν καλλίσ- 

των καὶ τιμιωτάτων φύσιν ; ν. δὰ Αρο- 
Ιορ. ϑοογαΐ. 6. ΧΧΙΙ. ἢ. 34. ᾽σ. 

εἰς τοιοῦτον τόπον ἕτερον] ἴηι ἑαϊθῆι 
ἐἰτάοηι ἰοσιηι, φιὶ 65ὲ ἀειδής. ν. δ 6. 11. 
Ῥ. ὅ8. Ρ. 

εἰς “Αἰδου ὧς ἀληθῶς} ἠπ δι ἰοοιηη, 
αι ὑετ ὕἅδης εδΐ. Τιιάϊί οπῖπὶ ἴῃ 51π|1- 
Ἰυἰαϊπθ νοσδθαυϊοσαϊη ἀειδής δἰ “Αιδης. 

Ψοοσδί δυΐθι πὰιπο σϑιῦτῃ “Αἰδην, αυ1ᾶ 

111 βαπί 51] 1σθ 5. 1 δὲ ᾿ταπηαίδ 1168 
ΤΘΙΌΤΩ ΒΡΘΟΙΘ8, 488 Δηΐθᾶ ΟΙΏΠΪ8 ἔΟΥΤ 65 
᾿Θχροσίββ 6556 ἀοουϊί. : 

αὕτη δὲ δὴ ἦμ.] Ῥτορίοσς Ἰοπρὶοτθιῃ 

οΥδίζουβ ἱπίθσοδ ρθαϊπθιη ᾿ἰοσαΐσ δέ, 
400 ορροβι(ἴο ἱπομοδία ἄθπαο σϑαϊπίε- 
ρχθίυσ, Οἵ. δὰ Ρ. 8ὅ. 8. 

οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι] ΑἸ1ὰ8 5ἰτηρ] λοι ᾽ 
οἱ πολλοί ποιηϊπαηίατ. ϑεὰ βοάβηι 
τηθάο Ὁ. 6ὅ. Α- Ρ. 92. σ. ΕΓ ΠΥ ΡΆΤΟΗ. 
Ῥ-. 4. ε- ἃ]. Νιιίγαπι π6Ὸ ἱπ Πᾶς ἔογ- 
τη] ἄνθρωποι ἀϊοιπίυῦ 51η6 οοπίδχμιξα 
δαΐ ἱπτὶβίοπθ. 
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“-“ “ ᾽ ͵Ν Ν δὲν...» 7 Νε 
μᾶλλον ὧδε ἔγχει" ἐὰν μὲν καθαρὰ ἀπαλλάττηται, μηδὲν 

“ ᾽ ᾿ Ω ΔῸΣ -“" ᾽ -,» 

του σωμῶτος ξυνεφελκουσῶ, ἅτε οὐδὲν κοινωνοῦσα αυτῳ εν 
“ 7, ε ων “" Ι Ν ΄ 8. Ἢ Ν 

τῳ βίῳ εκουσῶὼ εἰνῶι, αλλῶ Φευγουσὼ αὐτὸ καὶ συνηθροισ- 
φ ΡΘΕ ᾽ ΑΝ. Ὁ“ “ 3 οἷν - "“" Χ 

μένη αὐτή εἰς αυτῆν, ἅτε μελετωσὼ ἀεί τοῦτο,---- τοῦτο δὲ 
ἿΝ 7 3 Ἀ ὅἷ᾽ " ἰς- ἐῷ Χ -γ Ἂ 

οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ ὀρθῶς φιλοσοφοῦσα καὶ τῷ ὁντι τεθνά- 
"“ ε 7 ὡ Ε ἣν. δ᾽ ὦ “““Ὸ , ξ ΄΄ 

νῶι μελετωσῶ ῥαδίως ἤ οὐ τοῦ ὧν εἰή μελετῆ θανά- 
7 ὯΝ ᾽ -“ 4“ ΑῪ ᾽ Ν 

σου; ἸΠαντάπασί γε. (ϑυκοῦν οὕτω μὲν ἐγουσῶ εἰς τὸ 
[) ὃ» Ν ᾽ Ν Ε ΄ Ἂς -ἤ “Α 

ομμοιον αυτή τὸ ἀειδὲς ἀπέργετῶι, τὸ θεῖον τε καὶ ἀθάνα- 
Ν 77 ἜΣ 7 7 - ᾽ ᾿᾿ 

τὸν κῶι Φρονιμνον, ο,( ἀφικομένη ὑπᾶργει αὑτῇ εὐδαίμονι 
“ 7 δὼ ἃ ΄ὔ Ν ΄ δὲν ὦ 7 δ 

εἰνῶι, πλᾶνης κῶΐί ὡνοίῶς κοι φόβων καὶ ὥγρίων ἐρωτῶν 
Ἃ »ων 7 -“» »"»Ἥ 3 7] 2 ΄, 

καὶ τῶν ὥλλων κᾶακχων τῶν ἀνθρωπείων πηλλαγμνενῆ, 
[4 Ν 4 εν “" ΄ ε 9Ὡ “» Ν 

ὠσ'περ δὲ λεγετῶι κατ των μεμυήμνενων, ὡς ἀληθῶς τὸν 
Ν , Ν " δ ΄, ΙΕ -“ “' ΄ 

λοιπὸν γρόνον μετὰ θεῶν διάγουσα : οὕτω φΦώμιεν, ὦ Κε- 
ιν 

βης, ἢ ἄλλως; 

αὐτῇ τὸ ἀειδὲ51 Υ΄. τὸ θεῖον ρτο τὸ ἀειδές, απο ορτϊπιῖ5 σοαϊοῖθτι5 τη55, δὲ Ἐυβ6- 
Ὀῖο αἴᾳαο δίοθεο ἀθθείυσ. 

καὶ ἀνοία5] ϑῖο ΟρΟπΙ αυϊααθ σοαά. τη588. δ οἰξ. εἀϊέξ, ἀγνοίας. 

Ἑ. ἑκοῦσα εἶναι] φιαπέιηι φμϊάφηι αὖ 
ἐρδῖιι8 υοἱιπέαίοε ρεηάογοὶ. ν. Ῥ. 6]. ο. 

Ἡδτμπιδηη. δα ΨΊρΡΕσ. Ρ. 888. 
Ἐν, 81. Οὐκοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα---Ἴ 

Ἡδϑυτηϊέαγ ρου οὐκοῦν ἀὐτυρίυ!η οταίϊο- 
πῖ8 ἤ]ὰπ). Ἐδράθτι τηοῆο Τιαιϊπὶ ἐρτξιι)" 
ὈΒΌΓΡΆ 6 βοϊθηΐ. 

ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαίμονι εἶναι) 1". 6. οἱ 
εὐπέϊηρὶἑ 6586 ὑδαία. 196 οοπϑίσποίομθ 

νά, οί. ὃ 127.---Μ]οχ ἀγρίους ἔρωτας 
ΟπΠἶηΟ 1πί6]]Π1σὰ5 (6 βαυὶδ ἱπαοηιὶδηιο 
οιρὶαἰξαξὶνι8. 

τῶν ἀνθρωπείων Νοπ βίπθ οαυβα ῃοῸ 
αἀάϊευγ. ἘΘηΐπὶ Ἰνυτηδπᾶ. υἱ(ἰὰἃ Ορρο- 
πυπίυῦ νἱΐο αἰ νη οἵ Ὀοαΐθ, ααδτη 8η1- 

ΤῊτ18 ΔΟίΌΤ.8. δῦ ΒΌΡΟΥΑΙ8. τη ΟΥΓΆ]18 ν᾽ τ 
1016 5115. 

μετὰ θεῶν διάγουσα  ϑεσπηάιππι 16- 

σἰτηαπὶ ΠΟΙ ΓΟ ΟΠ 5 ΤΑΙ ΟΠΘ πὶ 80Γ]- 
θδπάᾶμυπι ἔαἶββθ διαγούσῃ τοπηῸ 50 ρθτῖο- 
γυτη ἰηἰουρτθίατη. ποη ἱπίθ!οχὶῖ, αοά 

ααστῃ ΠᾺ]]ὰ5 ἱπίοσ ἰοὲ οοαΐσαβ Πυρετγ᾽ 
οοἸ]αΐοβ Ἔχ] αοτὶ, πα βεῖο ἂὰ Ηεϊη- 

ἀουαβ Ἰυδίο διάδοϊαβ Ῥτοπαπτιίανθγὶε 
ν6] ἰπν]Ὲ5 110115 6586 βοθοπάασπι δια- 
γούσῃ. ΝΙπΐταπι ποθ ἀδδϑυπέ Βυ 08 
ΠΘΡΙ  σοητϊ δχοιηρία, αἃ ΒΟΥ ΡίοΓΟΒ 
ΟΥ̓ΔΙΙΟΙΙ8 Τοιταᾶτη δὰ βϑπἕθπίϊα το η θὰ 

Ῥοῖῖτπβ. σπᾶπι δα ογδιητη στη σοΠβίσισ-, 
{10 }15. ΒῸ ΠΣ αΐθην σοπηροβαθσαηῖ, 1)6 

αὰὰ τ ΄αὰππὶ δὰ Αροΐορ. ϑοοταΐ, 6. νἹ. 
Ρ- 21. σ. φυςάδτπῃ ᾿ποηυἶτηπ:85, ἔατα πὰ πο 

Θ) υϑἄθιῃ βΠΟΣΪΒ ΘΧΘΙΙ ΠῚ Δ ΡΡΟΠΒΙΏΙΒ, 
ΤΒαοΥγ. ναι. 42. καὶ τοῖς μὲν Συρακου- 
σίοις καὶ ξυμμάχοις κατάπληξις ἐν τῷ 

αὐτίκα οὐκ ὀλίγη ἐγένετο, εἰ πέρας μηδὲν 
ἔσται σφίσι τοῦ ἀπαλλαγῆναι τοῦ κινδύ- 
νου, ὁρῶντες οὔτε διὰ τὴν Δεκέλειαν τει- 

χιζομένην οὐδὲν ἧσσον στρατὸν ἴσον--- 

ἐπεληλυθότα κ. τ. Δ. δὶ πόπιο ὅρῶντες 
την οηΐ. ν, Το Κοσυ δὰ ἢ. 1]. δὲ 
51}}}1ἃ οΟἸ]οσῖς Ῥορρο Ῥσοϊθροπι). δὰ 



ῬΗΆἉἍ90Ο. 83 

ΟΑρ. ΧΧΧ, Οὕτω νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Κέβης. ᾿Ἐὰν 
[ 5“ 7 7 “ ΄. 

δὲ γε, οἴμαι, μερμιωσμένη καὶ ἀκάθαρτος τοῦ σώμνατος 
"»“"μ ων ν -“»“ 

ἀπαλλάττηται, ἅτε 7 σώμοτι ἀεὶ ξυνοῦσω καὶ τοῦτο 
- ,, ς ͵ ᾿ ἴω ε ' 

θεραπεύουσα καὶ ἐρώσω καὶ γεγοητευμένη ὑπ αύτου, ὑπὸ 
“3 ἍΆ4 “ 46 "“, [ Ν ᾿ὔ - ΟΣ 

71ε τῶν ἐπιθυμιῶν κοι ἡδονῶν, ωστΞε μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἰναι 
ἘΝ .ἐΐ 7, “ ὯΔ Ψ ν ἡ 

ἀληθὲς ἀλλ᾽ ἢ τὸ σωμνατοειδές, οὗ τις ὧν ἅψαιτο καὶ ἴδοι 
Ὺ 7 ἃ 7] Χ δ Ἂς 3 δι 7 Ἁ 

καὶ σίοι κοί ῴαγοι καὶ προς τῷ οὐὐῷρο σιὼ γρησοιτο, Τὸ 
Ὗ -“᾿, " “ Ν 3 7 ᾿ Ν Ν 

δὲ τοις ομμνᾶσι σκοτῶδες καὶ ἀειδές, γοῆτον δὲ καὶ Φιλο- 
7 ς ᾽ὔ »- Χ ᾽ 4 οω Ν᾽ 7, 

σοῷιο ὠέρετον, τοῦτο δὲ εἰθισρυνένη ῥνίσειν τε κοί τρέῤνεῖν 
Ν 7 6 δ᾽ 2) 7 Ν 3 ᾿ θ᾽ 

καὶ Φευγειν, οὐτω ὁ ἐγουσῶᾶν οἱει ψυχήν οὐυτὴν κα 
3 -Ὁ 2 2 ε Ὁ“ ,] 

αὑτὴν εἰλικρινῆ ἀπωλλάξεσθαι; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ξφη. 
᾽ ͵ 53 φττ ἴχδυ “"Ὕ" [3 

Αλλὰ διειλημμένην γε οἰμνοῦι ὑπὸ τοῦ σωμνωτοειδοῦς, 0 
ἐϊὶ τα δ 

Οκν». ΧΧΧ, διειλημμένην Ὑε] Βομ]. Ῥα., 8111, ἀλλὰ καὶ διειλ., απο νἀθ πο 

ψΘΎυΙ 5. 

Τιιυογᾶ, Τὶ τ. Ῥ. 1. ἢ. 111. αὐ Ῥδιοὶβ 
αἴσαῖι απο 56 110, ΠΟΙΆΪ ΔΙ ν8. ΡΟΒΙ[Ὲ5 
εβῖ αυδδὶ ρυοθβϑίββαὲ οἵ ἀφικομένη εὐ- 
δαίμων ἔσται κ- τ. Δ. ἘΠ ξοτία558 Θἰϊατη 

ἀπηλλαγμένη 5Βοτιθοηάθηι οβί, αυμοά 6χ- 

᾿ βίας ἴῃ σοαα. Ρ]ασιθα5, ἴῃ ααϊθ8 ἰΔΙΠ6ῃ 
οὔατα 8]101 Ἰοΐα ποῖ 8016 οᾶβαὶϊ (βϑυίϊο 
Δ ΒΟΥΙΌΙ ν6] δ] 10]. 

σαν. ΧΧΧ, 8. ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὑπό τε τῶν 

ἐπ. κι τ. Δ.}] ίοϑιθα ὑπό τε τῶν ἐπιθυ- 
μιῶν καὶ ἡδονῶν Θχρ]ϊοσαπί 1Ππ4 ὑπ᾽ αὐ- 
τοῦ. ΒΟ Β1πη68 δᾶν. (τοβὶρῃοπίθμ 8 81. 
Ῥ. 327. Τ,ν8. οἱ 250}. Οὐ. 56]. δὰ. Βσ- 
τοῖ. τοιαύτης δὲ ἐμπιπτούσης ταραχῆς, 

μετὰ τῶν συμφύτων νοσημάτων αὑτῷ 
ἤδη τὰ μετὰ ταῦτα ἐβουλεύετο, μετὰ 

δειλίας καὶ τῆς πρὸς Φιλοκράτην ὑπὲρ 
τῆς δωροδοκίας ζηλοτυπίας. --- Τ)οἰπ 6 

ἀλλ᾽ ἤ, αὐ 4118, ροϑέ πορδηΐθιῃ 86π- 
ἰοηίαια Ἰηΐθτίασ, Ογίᾷ θβϑῦ νϑῖο πο 

Ἰοουῖῖο 6χ οοπ]υποίζοῃθ ἀπᾶγαϊῃ Ἰοα θη - 
Αἱ ἰουτηᾶγαιμ, ααᾶτατα ἃἰΐθσα ορροϑίτϊο- 
ὩΘ6Π), δἰ τὰ σοι ραγα ΠΟ ηθιὰ ἱπα]οαΐ, 48 

σομβοοϊδίιοπθ Ογοὶβ π1}}}} πϑιζαίϊπ5. θϑῖ. 
Ἰίδαῦθ αυστὰ γθοία ἀϊοὶ ροββοΐῖ, ὥστε 
μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι ἀληθές, ἀλλὰ τὸ 

ὡς 

σωματοειδές : οἱ χαστμῃ τϑοίθ οὐΐδιῃ ἀϊ- 
οογθίαν, ὥστε μ. ἄ. δ. εἶναι ἀληθὲς ἢ τὸ 

σωματοειδές : υἱτᾶαᾳαᾳ. ἸΟαΌΘΠμαΙ ἰοττηᾶ 
ἴῃ ἀπυϊὴ ΠΟὨ] ποία Ο101 βοϊϊίαῃ), ὥστε 

μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι ἀληθὲς ἀλλ᾽ ἢ 

τὸ σωματοειδές. ας. αυϊάθτη ταῖϊο 
α4αὰπι ἃὉ ᾿η 1110 ἴῃ ΒΙ Πρ] 5 ἐπα π 815 
ὈΒΌΓΡαΥΘίυγ, ροβίθα θἰϊαα δά 1ΐθιτο- 
Βδηῖα65 5θη ΘΠ 185 ἰτδηβαΐδ οθδί. Ῥχοίαᾶ- 
Βοτ. Ρ. 64. 8Β. ἢ ἔχετέ τι ἄλλο τέλος 
λέγειν, εἰς ὃ ἀποβλέψαντες αὐτὰ ἀγαθὰ 

καλεῖτε ἀλλ᾽ ἢ ἧδονάς τε καὶ λύπας ; 

Αροϊορ. ϑοογαῖ, Ρ. 84. 8. τίνα ἄλλον 
ἔχουσι λόγον βοηθοῦντες ἐμοὶ ἀλλ᾽ ἢ τὸν 

ὀρθὸν τε καὶ δίκαιον ; Ὁ] ν. δἃπποί. 
Ἰαπάθια δχρϊοαίϊοπθιν μαροὶ πλὴν ἤ, 

Ργαίογνηιαηι. (ὐδίθυυπα Ἰοηρα ἃ] Ἰδῖη ἴου- 
τ, Ὁ]: ΧΡ] ἰσαπάδ τας οηθια ἰπ11 β μι τ- 

ἔεσβ Αρραγαί, δὰ Τ)βιηοβίμβῃ. 1. Ρ. 762. 
- δεϊπάβ ποίαπαυτα ρτοποιμθη οὗ ρΡ61- 
ποτα οἴἴδιη δὰ νϑυῦδ ἴδοι καὶ πίοι καὶ 
φάγοι κ. τ. λ. ν. αι}. ἃ 428. 2. 

τὸ δὲ τοῖς ὄμμασι---τοῦτο δὲ εἰθ.] 1) 6 
τϑρϑίϊο δέ ν. δὰ ρ. 78. ο. εἴ Ρ. 80. ν. 

νοητὸν δὲ καὶ φιλοσοφίᾳ αἱρετόν] 1η- 
16] ρῖταν Πα ἃ, αὐυοά ἴῃ Τ πο Ρ. 239, 4. 
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2.» »ν ς ε 7 Ν 7] “ Ἢ 3, τ. 

αὐτῇ ἡ ὁμιλία τε καὶ ξυνουσία τοῦ σώματος διὰ τὸ ἀεὶ 
»Ὰ ,,' 

ξυνεῖνα, καὶ διὰ τὴν πολλὴν μελέτην ἐνεποίησε ξύμφυτον. 
3 δ ͵7ὔ ἰδ -" 

Πάνυ γε. Ἔμωβριθὲς δὲ γε, ὦ φίλε, τοῦτο οἴεσθαι χρὴ 
Ὁ Ν ᾿ Ν “ δι. ,ὕ « “ἃ ννς 

εἰναι καὶ βαρὺ καὶ γεῶδες καὶ ὁρωτόν: ὃ δὴ καὶ ἔχουσα 
ς ΄΄ Ἁ , Δ) ἂν σ΄ , ᾽ Ν 

ἢ τοιαύτη ψυχὴ βαρύνεταί τε καὶ ἕλκεται πάλιν εἰς τὸν 
« Ν ᾽ὔ 7 “ Ε] ο»" ΨΣ-, [ 

ὁρατὸν τόπον, φόβῳ τοῦ ἀειδοῦς τε καὶ “Αἰδου, ὥσπερ 
᾽ὔ Ἂν, Ν ’ὔ “4 Ἁ ς 7 

λέγεται, περὶ τὰ μνήμωτᾶἄ τε καὶ τοὺς τἄφους κυλινδου- 
͵ Ν ει Ἄ, Ν, Ε ᾽ -“ »“»ἭἪ 

μένη, περὶ ἃ ὃ) καὶ ὠφθη ἄττα ψυχῶν σκοτοειδῆ 

φάσματα, οἷα παρέχονται αἱ τοιαῦται ψυχαὶ εἴδωλα, αἱ 
εἶ “ 3 -“ ᾽ Χ "» ε -“ ,ὔ 

μὴ καθωρῶς ἀπολυθεῖσαι, ἀλλὰ τοῦ ὁρατοῦ μετέχουσαι, 
" οἾ Ξω Μὰ ᾽ ᾽ὔ “" 7 “4 Ἢ 7] 

διὸ καὶ ὁρῶνται. Ἑἰκός γε, ὦ Σωκρατες. Εὐκὸς μέντοι, 
μὰ ,ὔ ὉΑ͂. Ν "7 7, ν: δ, (ἃ “ ΄ ον 
ῳ Κεβης καὶ οὐ τί γε τὰς τῶν ἀγαθων ταῦτας εἰνᾶε, 
΄' Ἂς Ν » ΄ ΕΠ Ἢ ο Ν » 3 7 

ὡλλὼ τῶς των φαυλων, αἱ περί τῶ τοιαυτῶ ἀναγκάζονται 
-“ 47, 7 “ ,ὔ “ -“ 

πλανᾶσθαι δίκην τίνουσαι τῆς προτέρας τροφῆς, κωκῆς 
" Ν 7ὔ ᾽ ων Ω λ -“ -" 

ουσῆς. καὶ μέχρι γέ τούτου πλανωντοιι, εως ἂν φῇ τοῦ 
ἴω “" [ων 5 ’, ὦ 

ξυνεπωκολουθοῦντος τοῦ σωρνατοειδοῦς ἐπιθυμίᾳ πάλιν ἐν- 

δεθῶσιν εἰς σῶμα. 
᾽ πος 7 { ΨΥΨ 

Οκ Ὄ, ΧΧΧΙ. Ἐνδοῦνται. δέ, ὠσπερ εἰκος, εἰς 701,- 
-“ ᾽ὔ ς μ᾿ "ὕ δι. οἣ ,, “ ’ Ε 

αὕτα ἤθη, ὁποῖὶ ἀττ᾽ ἂν καὶ μεμελετηκυίωαι τύχωσιν ἐν 

ὃ αὐτῇ ἡ ὁμιλία] '΄. ὃ αὐτὴ ἡ ὄμ. 

κυλινδουμένη] ΝΥ. καλινδουμένη. ϑ'οἃ ορίϊπιὶ οοὐά. δία α6 ἔογπιατα κυλινδεῖσθαι 

τὰσπίαγ, σαδτα ὩΌΙα.6 τοϑ  υϊταυβ. ν. ΕἸΒΟΠ Θτὰβ δα ΧΘΠΟΡΉ. ΟὙτορ. 1. 4, ὅ. 
οὔ τί γε] Γ΄ οὔτε γε, σοπίτα ῥ᾽ τί πιοτιπι ΠΥ Όγα ΠῚ (ΘΒ πιο ϊᾶ. 

σαν». ΧΧΧΙ,. εἰς τοιαῦτα ἤθη] Μ΄. εἰς τὰ τοιαῦτα. 568 δγίϊσυ]απὶ δἰϊααοὶ οοὐά, 

αἰοϊέατ λόγῳ καὶ φρονήσει περιληπτόν. 
6. διειλημμένην γε οἶμαι 1 Ἐδοΐα 

Ἡροϊπάονῇ. : ἑέα οσοιραξαην αὐ ΘΟΥ̓ΡΟΥΤΟ, τιξ 
τὰ ΡΘΡ φαηι αἰδβρογβιηι ᾳιιαϑὲ οἔ εἰϊδϑίρα- 
ἐμηι δὲέ. Δ ΥθῚ υὑδυπὶ οἰθραπίον 1} π5- 
ἰγανὶς Μίοτυβ δὰ Ἰβοογαΐ. ῬΔΏΘΡΎΥΥ. Ο. 11 
ΟΧΙίΓ. 

». καὶ οὔ τί γε τὰς τῶν ἄγαθ.} ὅ'ὶς 

Ἰορθηάυμι δβ86 ῬῖῸ οὔ τέ γε, ῬυΐΠηι5 

ἘΙΒΟΒΘτὰΒ ἀοουϊς. ϑΙρπιβοαῖ δυΐοπι οὔ 

τί γε ἰάθτα ἔθσθ ηυοᾶ οὐδαμῶς, φαυπι τι 
μαθϑδέ νὶπι ἐπιτατικήν, αὐ ἴῃ μᾶλλον τι 
δὲ δ᾽}15 ΤΟΥ }}158. ν. ῬΈΙ]6Ρ. Ρ. 18. σ. 
Ῥ. ὅ2. Δ. Ῥμεάγ. Ρ. 242. ε. ϑεὰ 6ο- 
Ρΐοϑθ Πάτυτὰ σοσαϊαγαπι ἀϑαπι ἢ Π υδέγανὶξ 
᾿Αβίϊαβ δὰ Ἀθιηρ], Ρ. 3324. Οἵ, Ηοῖ- 
τῆᾶηη. δὰ ὙΊρετ. Ρ. 803. 

τῆς προτέρας τροφῆΞ] Εἰγτηοὶ. Μ. εἰ 
δυϊάδϑ : τροφή"---᾿ἀλ᾿αμβάνεται καὶ ἐπὶ τῆς 

ἀγωγῆς καὶ παιδείας. 
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τῷ βίω. 
Ἁ Ἀ ͵ὕὔ Ν σ᾽ Ν 7 

τοὺς μὲν γαστριμαργίας τε καὶ ὕβρεις καὶ φιλοποσίας 

»ῳ Ὁ» “ ᾿ ᾿ “ 

Τὰ ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, ὦ Σώκρατες; Οἷον 

Ἃ Ἂς Ἂ , 7] ᾽ Χ “" ᾿ 
μεμελετηκότας καὶ μή διευλαβημνένους εἰς τὰ τῶν ὄνων 

ὅ Ν » ’ὔ' 7 εἰδός" 3 δύ «ὶ ᾽ ᾽7 

γένη καὶ τῶν τοιούτων θηρίων εἰκὸς ἐνδύεσθαι. ἢ οὐκ οἰει; 
7 Ν ἰοὺ “ὃ ἤ Ν ’, 32 ὰ Ν 

Πάνυ μὲν οὖν εἰκὸς λέγεις. Τοὺς δέ γε ἀδικίας τε καὶ 
7] .Ἶ ἴων 

τυρωννίδας καὶ ἁρπαγὰς προτετιμηκότας εἰς τὰ τῶν 
7, ΝΑ δι  ὝὙχ! Ἂ ,ὔ “ -“Ἄ͵ ἃ 7 

λυχκων τε καί “εράκων καὶ ἐκτινὼῶν γενῆ. ἤ ποι ὧν λλοσε 
"»" 7] Ἤ 3 7 " ς ͵ 9 

φαῖμεν τὰς τοιαύτας ἰέναι; ᾿Αμέλει, ἔφη ὁ Κέβης, εἰς 
. “ "7 ἣν ἣν ὦν “ Ἃ Ἁ “ “ «ἃ 

σὰ τοιαῦτα. Οὔκουν, ἢ δ᾽ ὃς, δῆλα δὴ καὶ τἄλλα, οἱ ἂν 

ΠΟΙ τηδ]ε5 ποίεβ τθοίθ οχαἱ ἰυπί, Ῥτοχσίτηυπι καί 6Χ δἸϊαυοί 1115 τουοσδνάμτιϑ ροβὲ 
ἰ1ο5 : ἴῃ Ῥ]ϑβαὰα Π10τῖ5 οὐηπῖρυβ ἀθβιἀθγαίαγ. 

φιλοποσία5] ὅῖο Π1Ὀτὶ ορεϊπιὶ οὐ βου ρίογθβ, 41 ἢσπο ἰοσαπι ἰδαδαταπέ, ΑΙ μαπθυϑβ, 
Ἐπβθθῖιβ, Τ᾿ μθοἀδοτθίυβ, 5ίοθεθ8, ΒΥ πΘβῖ8 ἸΠΔΏΪΤΩΙ σοηϑθηθα. Ὑα]ρο φιλοτησίαξ. 

μὴ διευχλαβημένου5] ὙΤΠπαοάογείυβ μηδὲν διευλ. νἱ46 ἀπποί. 

δῆλα δὴ καὶ τἄλλα] Ν.. δηλαδή. 

Ολρ. ΧΧΧΙ. ξ, εἰς τοιαῦτα ἤθη---Ἰ 

ψοσάαθυϊυπι ἤθη δἰϊατηβὶ τιᾶ]6 παϑρᾶνὶΐ 
ΗἩεϊπάουνί, ἀθ ϑοαλθιι8 ας ἀογιϊοϊ 5 ἃ 
βου ρ ΟΣ 5. Αἰϊοῖ8 ὑϑυτρδτὶ, (Πλ6]οσα 

Θῃΐτη ἀοουϊέ Αϑίϊυ5 δὰ Τορρ. Ρ. ὅ2.) 
ἐδηῖθη  ἤος σουΐθ Ιοοὺ ποη μοίθϑί οὔτ 

ΕἸβοιθτο 1118 βἰρηϊβοδίίοπα δοοῖρὶ. Νε- 
αὰ8 ϑηΐη σϑεθατα μεμελετηκυῖαι Ππαϊς 
ταιϊοπὶ σοπνθηϊί, οἱ χαθῶ ἀθίποθρϑ 86- 

αασπίατ ἸοηρΘ αἰϊατη βυδάθης ἱπίθγρτο- 
ἰαξίοπθοιη. εοίθ Ηεϊπαοσγῖ,, ἤθη τοιαῦ- 

τα, ἰμαυϊί, βαπὲ ἢ. ], ξῶα τοιούτοις ἤθεσι 
χρώμενα. Οδίοετυπι σορίοβίιβ παρϑὺ ἀ6 
Βα]. νοῦ. βρη βοδεοπὶθὰ5 ἀϊδραίανιι 
ΒΘΚΚοσαΒ ρθε, ῬΒ:]οβίταϊς. Ρ. 11 544. 

εἰ Ρ. 80. 106 τὸ 1ρβ88ἃ ν. ὙΥ̓γἐ(ΘΉΡΔΟΉ, 
δὰ ἢ. ]. 

καὶ φιλοποσία5}) Θαοά νυ]Ἱρὸ Ιερεθ8- 
τὰν φιλοτησίας, ᾽ν. Θ. ργορίπαξιοΉ 68 ὃε- 
πευοίαδ, ἱπυϊἑαἰϊοηεα ααὐ ὑἱδεναάιηι, ἰὰ 

Ἰϑηΐὰβ δϑί, φαδπι ἂξ Οαπ) ΟΘίθγογυτσα νἱ- 

τἰοσταπι, απὸ ἶσος ΤΘΟΘΠβΘμᾺΓ, τυτριΐα- 

αἴπθ πᾶ σΟΙΠΠΙΘΠΊΟΤαΙΙ ροίιθηί, Βθοίθ 
εοαἀά. ορίϊτηϊ δίαυθ Τδοἀοτείαβ, ΔίΠ6- 

πδοὰβ, ϑἰοῦςθι5, 811], φιλοποσίας.----γασ- 

᾿ φριμαργία ε5 τογαοϊέαϑ, Ἰιοϊμαξϊο. ὕβρεις 

δαΐεια 48 Παρτὶ 15 δὲ δέμρΥ18. Ἰπι]Πσϑη- 
ἀΦ βαπί. 

καὶ μὴ διευλαβημένου:} ΕἸοΐπαΒ: π6- 
φιιθ φιϊαφιαηι ροηδὲ μμι(ἀογίδηιο Πιαΐγι6- 
γιηΐ. ὩΤΠηθοάοτθίυβ καὶ μηδὲν διευλαβη- 

μένους, ηαοα ρτοραραὶ Ηεἰπάουῖ, Ἐαυ]- 
ἄειη νυ]ἱραίαπ), ααοά οοαά, Π155. ΟΠ 65 

{θη ΐυγ, βανδη τη ἀυχὶ: 5Θηϑατῃ ἃπ- 

ἴδῃ σὰ ΠΟ 6556 Ρραΐο: φιΐὲ δὲδὲ πο ῬΓῸΥ- 

δ8:18 αὖ ἐ{115 υἱέϊὲ5 οαυογιηΐ, φιιὶ ἱἰϊα ποτ 
ογιηῖὶ πιοο {μι ρον μη. 

Ρ. 82. Πάνυ μὲν οὖν εἰκὸς λέγει5] ΝΘ 
415 ἀἸϊδιπρισπάστῃ ορὶ ποία : Πάνυ μὲν 
οὖν" εἰκὸς λέγεις, ῥτοῖβιι8 δδάθιη στϑῦϊο 
εϑί ΗΙρρ. Μαᾶ). ρ. 282. Α. πάνυ μὲν οὖν 
ὀρθῶς λέγεις. Μδποη. Ρ. 76. ο. πάνυ 
μὲν οὖν χάρισαι. Ἰιερρ. 1. Ρ. 648. Α. 
πάνυ μὲν οὖν δρῶμεν ταῦτα. ΟἸδιΙτηϊά, 

Ρ. 175. Ε. ταῦτ᾽ οὖν πάνυ μὲν οὖν οὖικ 
οἴομαι οὕτως ἔχειν, αὐ ποίαθ18 τϑρϑίϊ- 

(πὶ οὖν. ῬΒΔ16Ρ. Ὁ. 41. α. πάνυ μὲν 
οὖν τοὐναντίον, ὦ Σώκρατες, εἴρηκας. 
Ῥτοϊαροσ. Ρ. 312. Β. πάνυ μὲν οὖν μοι 

δοκεῖ τοιαύτη εἶναι--- ἢ μάθησις. 

δῆλα δὴ καὶ τἄλλα] Ηξοο νϑυρὰ δχ- 
Ρ᾿ΙοΔΠίυΥ 115, ἀὰ 5 Ργοχίηθ δἀἀμπηίωγ, οὗ 
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86 : ῬΙΑΤΟΝῚΒ 

ε ͵ὕ Ἷ Ν Ν᾿ ϑὲν ε ͵ὔ -» με 

ἑκάστη ἴοι κατὰ τῶς αὑτῶν ομοιόσητῶς τῆς μελέτης: 
“Ὕ 7 ᾽ “ Ε 37 ᾽ Ε 7ὔ 7 

Δῆλον δή, ἔφη: πῶς δ᾽ οὐ; Οὐύκουν εὐδαιμονέστατοι, ἔφη, 
ΕᾺ, 7 αἰν νὰν ͵ 7 ᾽7 ὝΨῬΕῚ 
καὶ τούτων εἰσὶ καὶ εἰς βέλτιστον τόπον ἰόντες οἱ τὴν δήμιο- 

΄ ᾿ Ἁ Ε ἂν. 8 ὃ ΄, «“ Ν “»Ἥ 

Β τικῆν τε καὶ πολιτικὴν ἀρετῆν ἐπιτετηδευκότες, ἣν δὴ καλοῦ- 
Ἅ ἈΝ Γ, 9 "7 δι ͵7ὔ 

σι σωφροσύνην τε καὶ δικαιοσύνην, εἕ εθους τε καὶ μελέτης 
ἴων γ.. 7ὔ Ν ἴω -»"Ὡ Ἀ - 

γεγονυῖαν ἄνευ φιλοσοφίως τε καὶ νοῦ; Πῆ δὴ οὗτοι 
"] 7ὔ ἣν ἂν 2 “ 

εὐδαιμονέστατοι ; “Ὅσ, τούτους εἰκὸς ἐστιν εἰς τοιοῦτον 
»- ᾽ ᾿ δ ΕΒ 

πάλιν ἀφικνεῖσθαι πολιτικὸν τε καὶ ἥμερον γένος, ἤ που 
ω ᾿ ων λ ͵7ὔ “ὁ δις ὁ Δ 7 

μελιττῶν ἢ σφηκῶν ἢ μυρμήκων, ἢ καὶ εἰς ταυτὸν γε πά- 
'. ᾽ 7 Ψ, Ν 7ὔ 6 2 3 “"»ἭΆ Μ ὃ 

λιν τὸ ἀνθρώπινον γένος, κοὶ γίγνεσθοι εξ αὐτῶν ἀνδρας 
"ἰκ 7 ᾽ὔ 

μετρίους. Τκχος. 

ὅκν. ΧΧΧΙ]. 
ν ᾿ -“ ἀπῇ ἵν. ᾽ὔὕ ΕῚ Ψ Ἴ -»" 

σᾶντι καὶ παντελῶς κωθαρῷ ἀπιόντι οὐ θεμιις ἀφικνεῖσθαι 

Ἑὺς δέ γε θεῶν γένος μὴ φιλοσοφή- 

ἂν---μελέτης : 4ῖι0 ηιδηι6 τιϊδυοέ, ἴῃ 
γιαγιηι δοϑέϊατιηι σΟΥ̓ΡΟΥα φιίδηῖο αὐϑαΐ 

φῦο 5ἰηυϊ απο ἡλογιιηὶ δὲ ϑἐμα του, 

ἐρϑὶ οἰὐηὶ {118 φοηιηιμηλιιηι. 
Οὔκουν εὐδαιμ.--- καὶ τούτων" τοὶ ἢο- 

γι, ααἱ ποῖ βία ἀ πθταπί ΔΠΙΤΏ ΤΩ ΒΘ ΌΤΩ 

ἃ ΓΘΌτι8 (ΘΟ ΥΘ ἢ15 ἈΡΒΊΓΔΠΘΥΘ. [1)6 ροριι- 
ἰανὶ εἰ οἱυϊϊ υἱγέμέο Ἰπῦτηατη στα υτὰ 
ΟὈ(ἰποπίθ νἱάθ οἂρ. ΧΧΧΙ. 54. ϑεὰᾶ 
δυάίδιαιβ ΥΥ γιθπυδοβίυτη. Μίτγαμ δο- 
οἰάϊέ, ᾿παυϊΐ, ΠῸ5 ῬοΟρα ασΙ8Β δὲ οἷν! 8 

βίυἀϊοβοβ δα)απρὶ 8.15 νἱ(10515 οἱ ἢαρὶ- 
(10515 δ ἴῃ σοιῃτη! 8 ῬΈΠυ8 τῶν φαύλων 
Ρ- 81. ν. ποπιϊηδίαπι ΡΟΠὶ : αἱ ΟἸΏΠ6Β, 
Βῖνϑ ταθ]ϊοῦθα ϑῖνθ ρ6]ουθ8, ἀϊβηρσυυηῃ- 
ἴυτ ἃ ΡὨΣ]ΟΒΟρἢἾ5 τὰοχ β ΡΠ 564. ᾿π1{10. 
Ηδο ροβίβα ἀϊβίϊποίϊο ἃ ϑἰοἱοἱβ τη χὶ ΠΊ6 
σα ταΐα θϑῖ, οὔ πΘ8 ΠῸΠ σοφούς ΠΟ 

ποιηἷπθ φαύλους ΔΡΡΘΙ]απί 5. ϑ'οᾷ οἱ 
Δ Ὁ 81}183 1ίὰ ζασεϊταζατη, ν. ο. ῬΙαΐατο. 

88}. Οοπηνῖν. Ρ. 157. α. τοῖς μὲν σοφοῖς 

μέτρον ὃ νόμος δέδωκε" πρὸς δὲ τοὺς φαύ- 
λους ἐρῶ λόγον τῆς ἐμῆς θυγατρό:.---- ἰδὲ 

δυΐθη) οὐυϊἐΐ8 υἱγέϊι8 ἴῃ ἤτηο σταάτι, απ) 

αυδίσμοῦυ ΟΠΙΠΪΠΟ 5ἰπί σἱγίας τὼ ρτδά 8, 

αὐ αὐϊάοιη ροβίθυϊοσοβ Ῥ]αιοπὶοὶ 605 
ἀθβου ρου, ΡΥ ποῖρο ΡΙοῦμο Επηθδᾶ, 

1. 110. τ᾿. υηᾶ46 ῥτοΐδοςὶ βδα δ ηΐθ5 Ρδββῖτη 
ταΘ ΠΠ γᾶτπΐ, ν. ο. Ῥουρμγτῖυβ ἀθ Οτδάϊ- 
θυ Ρ. 34. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΤΙ. Εἰς δέγε θεῶν γένοε---7 
Ηδς ποη ροββιιηξ δ]1θ᾽ ἐπι} 1ρὶ ἰδ] βίο: 

ἡη ἀφογιρηπ αἰίϑην σ᾿ ηῖι5 πο Ρἰιἰϊοβορπαΐξο 

πεὸ ρίαπο μεγὸ αὐσιηίὶ πον {8 68ὲ γ}ὲγ- 
υϑηῖγο αἰϊὲ φμαην ἀοοΐγῖπε 8ἰπαῖοϑο ὶ. 6. 

Ῥ]υοδορίιο. ας 415 ἔθγαξ ἴῃ βου ρίοσθ 
ΘΙ θραπίββιηιο ἡ (Οὐοἀά. ἔδτηθη πὲ] ρτο- 

Ρειμοάστῃ ναυϊδπί, Βοάϊ. οἱ Τυθίησ. ἀλλ᾽ 

ἢ τῷ φιλομαθεῖ, αιοὰ τοοορὶς ΒΕΚΚογαβ. 

ΜΝ αίοδη. οἵ Ῥᾶσὶβ. οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι 

οὐδ᾽ ἄλλῳ ἢ τῷ φιλομαθεῖ. Ἐπ ααϊθὰβ 

δἰτοσατα Ἰοοὶ αἰ υ]ταΐε 5. ποι 1ΟἩ 1, αἰτθ- 
ΤΠ), αυ04 ρ»ΥαγΠηδ οἱ σα ρ] βία ΒΡ ΘΟΣΘ Τα 

Βαθοῦ, ταΐγατα. φυδηϊαι ΔΘ ΟΥΙΒ αἴετε 
οὐδ (οηϊ. 
{Δ ηΒροβὶ(ῖβ βου θθπάστα Ρυϊαθαῖ: εἰς δέ 
γε θεῶν γένος μὴ οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι 

ἄλλῳ ἢ τῷ φιλομαθεῖ φιλοσοφήσαντι καὶ 
παντελῶς καθαρῶς ἀπιόντι, ἵπι ἀδοταγι αἰι- 

ἐοηι σ πηι πείαϑ δ5ὲ αἰϊὲ μεν τηνε, φαπε 
αοείτίπω 8(ιαΐοβο μὶιϊοεοριιαίο εἐ μίαπε 
Ῥιυνὸ αδειἐὶ. Ἡο᾽πἀου. ΠΟΥ 8 Πὶ 5οτρ- 
ταγὰπ ΓαΪ556. ἤδὰς Βαβρὶ οαθδίυγ : ἀλλὰ 
μόνῳ τῷ φιλομαθεῖ. τούτων ἕνεκα κι τ. Δ. 

]ταα]ὰ6 ὙΥ̓ γι ἢ. νϑγῦβ. 

ΓΈ ν" 
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ἷ “Ὁ “ὦ, ᾽ὔ ω .: "» 

ἄλλῳ ἢ τῷ φιλομαθεῖ. ἀλλὰ τούτων ἕνεκα, ὦ ἑταῖρε Σιμν- Ὁ 
»-"ν ἴω] 7] "»-ω 

μία τε καὶ Κέβης, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀπέχονται τῶν 
ρω Γω} ΄σω ,ῪῺῊῸὋὋ ο Ὗ 

κατὰ τὸ σώμα ἐπιθυμιῶν ἁπασων καὶ καρτεροῦσι καὶ 
ΕῚ ,ὔ Ε “, ε 7 "ὔ Ε] 7 Ἁ 

οὐ παραδιδόασιν αὐταῖς ἑαυτούς, οὐ τι οἰκοφθορίων τε καὶ 
Χ 

πενίαν φοβούμενοι, ὥςπερ οἱ πολλοὶ καὶ φιλογρήματοι" 
δὲ ΔῈ. ἡ 7 Ν »δ ᾿ 6; ἤ δεδιό [γ 

οὐδὲ αὖ ἀτιμίαν τε καὶ ἀδοξίαν μοχθηρίας δεδιότες, ὡσπερ 
ἡ 2 7 ᾽ “-ε 

οἱ φίλαργχοί κε καὶ φιλότιμοι, ἐπειτο ἀπεγοντοῶι αὐτῶν. 
} ἰοὺ 7 ς 7 3 7 

Οὐ γὰρ ἂν πρέποι, ἔφη, ὦ Σώκρωτες, ὁ Κέβης. Οὐ μεν- 
᾿ ἄ “" Εν; Ζ ᾿ς Ν [2 Ε 

τοι μὼ Δία, ἢ δ᾽ ὅς. τοιγάρτοι τούτοις μὲν ἀπάσιν, ἐφή, Ὁ 
"" “᾿ οἱ Γ, -“ ἰῳ»-: “ ΟῚ Ὗ 

ᾧ Κέβης, ἐκεῖνοι, οἷς τι μέλει τῆς αὐτῶν ψυχῆς, ἀλλὰ 
κω ΄. ΡῚ 

μὴ σώματα πλἄττοντες ζῶσι, χαίρειν εἰπόντες οὐ κατὰ 
Ε Ν 7 3 " Φ 5 ἰδό ἢ 27 

τοῦυτοῶ πορευοντοι Οοὕυτοις, ὡς οὐχ εἰθοσιεν οΤῆ ἐρχονταῶ!, 

ὉΑρ. ΧΧΧΙΠ. ἄλλῳ ἢ τῷ φιλομαθεῖ] 1)6 πος Ιοοο ν]άς δηποίαδί. 

οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντε5] Κ΄. οἱ ὀρθῶς φιλόσοφοι, οομίτα ἤάθπι δὖ δυοίοτ!(Δέοπι 

ῬΙασϊηόσατα 1ἰὈγογα τη. 

οὔ τι οἰκοφθορίαν] Κ΄. οὔτε οἰκοφθορίαν. Τα ἀερθίυν οοὐά, ορίϊιμῖ8, παπιθτο 

ΟῚ ῬΌΟΪΒ. 

ἀλλὰ μὴ σώματα πλάττοντες} Τυθὶηρ'. σώματι. 

Ἐλ ρτοίδοϊο αἰζογιτα ἰδία ἀλλά Ρ]υτ- 
ταῦτα μα ῦδι το] ϑϑίϊα: απο 56 π|16η5 ΕἼΟ]- 
ΠῸ5 νοτῦὰ ἴτὰ ἰταῃϑίυ 1 : δέ μι ροηϊέιι8 

αἰδοοδεοτιιί. Ηυνμὴὶ φιϊάφηι δταΐία εἴς. 
Ῥίωτγα ᾿ἶο Ρουτυσθαΐα 6556 ΠΘΠΊΟ ΠΟῚ 56 }- 
{ἴοι : βοα οουτὶ σϑ πα ϊταίϊο ᾿ποοτΐᾶ. που αβ56 

σοσθὰ οὐδ᾽ ἄλλῳ ἢ τῷ φιλομαθεῖ ἃ 8εἴο]ο 

δβ]εοία 5απί, αἱ 111, μὴ φιλοσοφήσαντι, 
ἰῃίθυρυθίδιὶ νϑ]]θι. ας οατὰ ἴῃ ἰθχίατη 
ἀγγθρβιββομῖ, ἃϊπ8 ρῖὸ ἄλλῳ οοττθχῖΐ 

ἀλλά, αυοά ἰἰ1άθι ἰθιοτθ ἴῃ οταϊμθη 
τϑοθρίυτηῃ οἵ δἰΐθπο ἰοοὺ ᾿Π]δίατη δϑβέ. 

οὔτι οἰκοφθορίαν τε καὶ π. φ.} ὅοο. 
οἰκοφθορίαν, τὶ [αηυϊ αν )αοίιν αἼὶ, εΧ- 

ΡΙϊουξὶ ΚΝ γἐἰθηθδοῖι. δὰ ῬΙαΐάτοι. Ρ. 96. 
Ῥχοχίπια οὐδὲ αὖ-- ἀπέχονται αὐτῶν ἰῃ- 
ἔθργᾶμ) ΘΓ 86 βϑθπίθπιϊδη) εοθγα νϑυὸ- 

5δ1ὴ6 τποηυϊ Ηοϊηδοιῖ, 1)6 ἔπειτα ρμοϑβὲ 

Ῥατιοἱρίατη 1Πὰΐο ν. δηποΐ, αὐ Ρ. 70. Ἑ. 
1)6 βεπίθπία οςοπῇ, ΤΠ Θοίοί, Ρ. 176. 

Ὁ. σώματα πλάττοντες ζ.7 Ἰοϊοσυπίαυϊ 

σῶμα πλάττειν ῬΙΌΡΙΪΘ, 41 οΟΥ̓Ριι8 αὐ ἐὶ- 
ποῖϊοςο Πηριηΐ οἱ ἤονηιαπξ, β᾽ αν} Ποὺ ἀἴαιιβ 
Τιαίλμϑ οτηῖπ 65 ἀθ] θα ἀϊοαπῦιν "5.66 
ἐηοοϑϑιηι, Πη  εΥ 6 ατιϊέμηι. ποῖ ααυτα 
1ηΠ]οϊατῃ 5᾽Ὁ Ἰη5ΙΡῺ15 συ] δά δτη ΟΟΥ̓ΡΟΥῚΒ 
οατῶ, ἴδοι, ΟρΊθου, 1᾿πί6 ΠΠΡΊ[Τ ΒΘηϑα τα 

νΘΙΟΓΤΌΙΩ 6886 πο : φιὶ φμϊάφηι αγεϊηλιηὶ 

διιιηι οἰ γαπξ, Ἡθηῖιθ ΠΟΥ Ριι5 πὐπῖος οοἴμπξ 

οἱ ουοηί. Ἰίαχαθ ποη ρμ]δοεί Ἡ δίπάουῆϊ 
βϑηίθηίία, αἱ ἰπ πλάττοντεϑ ἰαΐβια 588- 
ῬἱσδίαΣ νϑυθαι δἰαυοᾶ βιρηϊβοδία 86)"- 
υἱοπαὲ ὑἰαπαϊοπαϊφιο ρταάϊταιη. Νεααα 
οἰϊαπη ΤΏ ΘΣΊ5 Ὁ] τ 8}15 σώματα οἴοπαϊί, 
ΠΌυ 1 ΒΘΙΙΔΟ 510 46 115 ΟἸΏΏ10 8, 41 ΠΟΥ- 
ῬΟΥῚ5 ΤΠ] ΟΤ Τὰ συΤΆΤη σ᾽ ΤΠ’ 18 1| ΔΠΪΏΣΪ, 
Θιυμά, ααοα 5ἴο τα] (ἰἰ ἀ1Π15 ΠΌΤΩΘΙΟ Τ65 

1ρβἃ δἰϊάπη σσᾶνῖαβ οὕ τη ]οσΘ οατῃ 60ῃ- 

ἰβηγία β' ρη Ποα(Υ, Πυδπη ΠΌΙΏΘΙΟ βίηρα- 
Ἰατὶ, ααο ΗἩδιηδοτῖ, οραβ 6556 ρυΐαθαί.--- 
χαίρειν εἰπόντες, ἢ. 6. Ὡ0Ή Ομ" απ 68, ΒΡΕ6- 
πεηί68 εἰ φοπἑοπιπ 68. 
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αὐτοὶ δὲ ἡγούμενοι οὐ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσοφίᾳ πράττεὶν 

καὶ τῇ ἐκείνης λύσει τε καὶ καθαρμῷ ταύτῃ τρέπονται, 

ἐκείνη ἑπόμενοι ἣ ἐκείνη ὑφηγεῖται. 

οκρ. ΧΧΧΗΙ. 
ἔφη. γιγνώσκουσι γάρ, ἢ ὃ ὃς, οἱ φιλομαθεῖς, ὅτι παραλα- 

Πῶς, ὦ Σώκρατες ; ᾿Εγὼ ἐρῶ, 

βοῦσα αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἡ φιλοσοφίω ἀτεχνῶς διαδεδε- 
7 ΄»“ κά 

(ψένην ἐν φζῳ σώμοτι καὶ προσκεκολλημνενῆν, ἀνωγκοωζο- 
7 εἶ {2 ᾽ ς “"» Ν ΄ ΩΝ Ἀ 

ῥμενὴν δὲ ὡσπερ ὃ, εἰργίνου διὰ τούτου σκοπεῖσθαι τὰ 
" ᾽ Ν Ν 3. ἡ ᾽ ΩΝ δῷ Ὁ ᾽ὕ 2 ΄, 

ὀντῶ, ἀλλὰ μὴ αὐτὴν δι’ αὑτῆς, καὶ ἐν πάσῃ ἀμαθίᾳ 
να Ν » ς » Ἁ ζ “Ὁ 

κυλινδου μένην, κῶς τοῦ εἰργῴου τῆν δεινότητα κατιδοῦσα, 

ΟαΑρ. ΧΧΧΙΠΙ. 

Δηποῖδί10 ρΥ ΤΩ Δ[]Οᾶ. 

κυλινδουμένην) Υ. καλινδουμένην. 

Ολρ. ΧΧΧΙΠ. γιγνώσκουσι γάρ---- 

οἱ φιλομαθεῖς] Απἰπιαάνοτίαηαδ εβί νἱβ 
εἴ οσοπβασίαἀο ποτηϊπυτα φιλομαθής εἴ 

φιλόσοφος, 4 Ξα1π46 ἰάειη βισἰβοδπηύ, 
αὐυὰπι φιλομαθής 510 σΘηυ5, φιλόσοφος 
ΒΡΘΟΙΘΒ ; οἵμηΐβ φιλόσοφος εἴ φιλομαθής, 
αἴ ποῃ σοηίτα ομπηΐβ φιλομαθής ἰάθτα 511 
φιλόσοφος. Θαᾶπι σφοπβαρίυάϊηθπι ΟἸΟΘΙῸ 

βθοιαβ ἔγθαιθηβ ἀοοίοβθ εἰ ἀοοί ϑϑῖηιο8 
ΡΙῸ ρ]ι ϊοδορ]ιὶβ ἀἰχῖι, Ῥ]αίομὶ ΕΒ άοηθΘ 
Ρ- 67. 8. οἱ ὀρθῶς φιλομαθεῖς 5απί ρλίϊο- 
ϑορἰιὶ : ἴζθτα ᾿. 88. Ε. δρυ}}. ν. Ρ. 466. 
40 Ρεγποῦ Ῥτοοὶ Θυς βίο Ρ. 422. τίς 

ἣ τῶν φιλοσόφων φιλομαθία καὶ ἢ τῶν 
πολλῶν. ἜΒΡΟΒΙ. τχ. Ρ. ὅ06. σα. ἀθ ορ- 
{1π|0 ΘΘΠΟΙΘ ΠΟιλΐπππ), ηαυοα φιλοκερδεῖ 
οἵ φιλοτίμῳ ορροπίίυγ, φιλομαθὲς δὲ καὶ 
φιλόσοφον καλοῦντες αὐτὸ κατὰ τρόπον 
ἂν καλοῖμεν. ντ. ἢ. 467. ν. τοῦτο μὲν δὴ 
τῶν φιλοσόφων φύσεων πέρι ὡμολογήσθω 

ἡμῖν, ὅτιιμαθήματός γε ἀεὶ ἐρῶσιν, ὅσα 
ἂν αὐτοῖς δηλοῖ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς 

ἀεὶ οὔσης καὶ μὴ πλανωμένης ὑπὸ γενέσεως 

καὶ φθορᾶς. ῬΘραθ]. νι. Ρ. 471. Ε. ὅ γε 
ὄντως φιλομαθής. τι. ἡ. 429. 5. ἀλλὰ 
μέντοι---τό γε φιλομαθὲς καὶ φιλόσοφον 
ταὐτόν. ΝΥ ὙΤΤΕΝΒΑΟΗ. 

Ἑ. ὅτι παραλαβοῦσα αὐτῶν τ. Ψψ.} 

δι᾽ εἱργμοῦ] Αὐρ΄ 411 εἰργμοῦ, ααοᾶ ῥτοθᾶτῖ πΠΟῚ ΡΟ8586 ἀοσθθῖς 

Παραλαμβάνειν ἀϊοϊ(υΣ ἀδ᾽ οπππέθυβ 115, 

αὰϊ αἰϊαυθθια δοοϊρίαπε ἱπβιεϊξαθπαπι, 
δε ἀϊοπάμπ), ργθοορ 5, τη Ε18, σοι 5}}118 
δαρεπάυπι δὲ ἔογτιηδηάτπι, ΟἸΠΗΪΠΟΘῈΘ 

ἰταοίδη τη, αὐ Ποο ἰοσο ἀθ ΡΒ: οβορΐδ, 

αι βία ἀθὲ ἃπίτηυστη ἃ γἱ που} 8 ΘΟΥΡΟΥΣΒ 
ΠΡΟΙΆΓΘ δὲ θχβοῖνοσθ. Οἷα δυΐθιη ο5- 

ἰεπα 1: 5ἰπιὰὶ ϑοοταίθβ, 4.815 818 δηϊπιὶ 

1 ΠΟΓΡΟΙΘ ΟΠ ΑἸ ο ; ἱπέγα ἀθηγυχτη πιὰ 18 
ΨΘΙΒΙ θα ροϑβέ δὰ ᾿πϑιϊαΐαση ἀϊβραϊαίἑοπὶβ 
ΒΟΥ Πα ΓΟ ΘΥ ΕΤΟΥΣ : α δ ΤΕ5 ΟΓΙΠοπὶ νοῚ- 
Βογάτα δὲ ογαίἱοηΐβ βαηβατα Ῥδα 0 ἱπηρθ- 
ἀϊογθηι δὲ οδβοιποσθιι γα αϊτ..---- Ὁ 1οἰ- 
ἴὰγ δαΐθιη δηΪΠη15 ἴῃ ΘΟΥρΡΟΓα ἰδπααδπη 
ΟΔΤΟΘΙΘ αὐθοάδτη νἱποὶαβ ἴθπθτὶ δἷσαθ. 
ηαδδὶ ἀρ σ᾽ αἰϊπδίαΒ 6556: α00 ᾿ηἀῖοδτ γος 
Ταῖς ΡΒ] ΟΒΟΡ μὰ ἴδπ ἃτοίΆ τη 6556 ἈΠΙ Πα δ- 
4} ΘΟΥΡΟΙῚΒ σορυ]δύϊοπθη), πἴ 1116 οτηπὶᾶ 
ΠΟΥΡΟΙῚΒ Οροσὰ δὲ τηϊηἰβίθτϊο ἱπίθγνθηϊ- 
Θπίθ οοῃβι ἀθΘσΆσο βοϊθδί, ΟΥ̓Δ]. ὃ 37, 
καὶ γὰρ σῆμά τινές φασιν αὐτὸ (τὸ σῶμα) 
εἶναι τῆς ψυχῆς ὡς τεθαμμένης ἐν τῷ νῦν 
παρόντι. ἨΗΐπο ἱπιο!] ρίας, αυϊὰ 5[ὲ 
ὥσπερ δὲ εἱργμοῦ---σκοπεῖσθαι τὰ ὄντα. 
16 δηΐπ ΒΟ ΘΠ πὶ 6588, πε΄ ὰ8 ΨΕΙῸ 
εἰργμοῦ, ᾳαυοὰ ἱπ ᾿ἰθτὶβ αἰϊαυοὶ δὶς δὲ 
ἀοίπάβ βοτὶρίαπι οχϑίδι, ἀοοθπὲ νϑῖθᾶ 
Επϑίδιμι δὰ Οάνγββ, α΄, Ρ. 1387, δὰ, 
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Ω ἢ). ͵ ΠῚ ͵ ε Ἃ ψ, δὲν ε 7) 

ὅτι. δι᾿ ἐπιθυμίας ἐστίν, ὡς ἄν μάλιστα αὑτὸς ὁ δεδεμένος 88. 
᾽ὔ 72 -“ 7ὔ “ ρὰ 7 ᾿ 7 

ξυλλήπτωρ εἰ τῷ δεδέσθαι,----ὁπερ οὖν λέγω, γιγνωσκουσιν 
-»“ο“ἦ Ω ἦ ϑνο ἢ ᾿ 

οἱ φιλομαθεῖς, ὅτι οὕτω παραλαβοῦσα ἢ φιλοσοφία εγουσῶν 
ΠΩΣ Ἁ Ἁ ᾽ “ ͵7ὔ "“ 

αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἠρέμω παραμυθεῖται καὶ λύειν ἐπιχειρεῖ, 
“ “ Ν Χ »" 

ἐνδεικνυμένη, ὁτι ἀπάτης μὲν μεστὴ ἡ διὰ τῶν ὁμ- 
7 7 ᾽ 7 Ν ς ἈΝ ων ] οὖ -“ 

μάτων σκέψις, ἀπάτης δὲ ἡ διὰ τῶν ὦτων καὶ τῶν 
7, ᾽ 7] ͵7ὔ Ἅ, 3 7 ᾿᾿ Ε] »᾿ 

ἄλλων αἰσθήσεων, πείθουσα δὲ ἐκ τούτων μὲν ἀνα γωρεῖν 
» “ὦ 3 Ν 

ὅσον μὴ ἀνάγκη αὐτοῖς χρῆσθαι, αὐτὴν δὲ εἰς αὑτὴν 
ζ ἣν 4 7 »", ον 

ξυλλέγεσθαι καὶ ἀθροίζεσθαι πωρακελευομένη, πιστεύειν 
Χ Χ 7] 3 3 “ “ριι δ -»ν “ “Ἃ ΄ 

δὲ μηδενὶ ἄλλῳ ἀλλ ἥἡ αυτῆν αὐτῇ, ὁτέ ὧν νοησῇ 
᾿. σὰ 5 δεν ΡΝ 3 δον “» " “ ᾽ 

αὐτὴ καθ᾿ αὑτὴν αὐτὸ καθ αὑτὸ τῶν ὀντων' ὁ τι δ᾽ Β 
Δ ᾽ Ἷ -“-ω 3 7 ) 7 Ά, τρω 

ἂν δι᾿ ἄλλων σκοπῇ ἐν ἄλλοις ὃν ὥλλο, μηδὲν ἡγεῖσ- 

Ι 

εἶναι τῷ δεδέσθαι. 

ὅτι δὲ ἐπιθυμίας ἐστίν] ὕπι8 Ἑ]οτ. ὃ δι᾽ ἐπιθυμίας ἐστί. 
ἰροϊΐοπθ ςοηϑθβίιαηΐ. 

οιη. καὶ τὸ εἴργω δὲ ἐπὶ μὲν τοῦ κωλύω 
ἐψίλουν (οἱ ᾿Αττικοί)" καὶ δῆλον ἐκ τοῦ 

ἀπεῖρξεν. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐγκλείω ἐδάσυνον, ὡς 
δηλοῖ τὸ καθεῖρξεν" ὅθεν καὶ δασύνεται καὶ 

ἢ εἱρκτή. , 
ὅτι δι᾽ ἐπιθυμίας ἐστίν, ὡς ἂν μ.---τῷ 

δεδέσθαι] Ἠεϊπάονῆο τὸ δι᾽ ἐπιθυμίας 
εἶναι ραδϑῖνθ σδρί θπάυπι ν᾽ ἀβέυγ, αὐ διὰ 
χαρίτων, διὰ σπούὐδῆς, διὰ μνήμης, δὲ 

εὐχῆς εἶναι ἀϊοϊίαγ. οἵ, ΜΑΙ. ὁ 580. 6. 
Οὐ]ὰ5 βεπέθηςε ΤΑ τ] ΟΠ πὴ δἰ Πᾶπο, 
αυοᾶ εργμός νἱχ ἀϊςὶ αιραΐ ἐπιθυμεῖν. 
ἘΠ ργοΐθοίο ἴδης ἱπ θυ ρυθίδι ποι ἀπῖσθ 
ψϑυδ 6856 γ6] Ῥσοχίτηδ νϑιθα θυϊησοσθ 

αἰϊουϊ νἀ δαηίατ, “51 αὐ!ᾶθπι 1ξα -1η{6}}1- 
δοηᾶδ οϑβοπί, αὐ Ἠεϊπάοτῇ, σθηβαϊί, Ηἱς 
Θηΐπὶ ὡς ὕγὸ ὥστε ἀϊσΐζαπ) ἃσοθρίζ, αἱ 

Ἰάθτη εἰϊδπὶ Ἔχρυϊτηὶ βίο ροίυθτι! : ὥστε 
ἂν μάλιστα τὸν δεδεμένον ξυλλήπτορα 

Αὐ διηϊπὶ νεῖῸ π6Ὸ 
βία γαῖϊο Ὁ}10 πιοᾶο σοι ρτοῦδτγὶ ροίθβῦ, 
οἱ δεινότης 11, αι τῷ εἱργμῷ τυϊθαϊέυτ, 
υδάοτα νἱἀδίυν, υἱ δι᾽ ἐπιθυμίας ἐστίν 

δοίνο ᾿πιθ]ΠἸρᾶτπυδβ. Τία 8 ΘρῸ ἰοίαπι [ο- 
Ὁαπὶ 5ῖ6 ἱπί θυ ρσθίου : δέ φιμηιὶ ρ]υϊοβορ]ιῖα 
εἱαιιδέτὶ ἐδἐϊιι5 οἷπι οἱ ἀἰτϊἑαίοηι ρον ϑροαίὶ, 
φιῖρρε φιοιΐ οἰρὶ6 φιαϑὲ οἱγοινιϑριοϊαέ, 

Ρμαά. 

Οείοσι Πδτὶ ἐπ συϊραία 

φιογηοάο 116 ᾿ἵρδο, φιιὲὶ αἀουϊηςέιι8. 66, 

πιασῖηιθ αὐτὰ ορηξογαΐξ, πὲ σαρέιι5 ἐθΉξα- 

ἔμ ; αὐδτη: ἀπ εὐρτε 0 Π 6 1 ΠΟ. ἤττηδπέ 
4 ΤΟΣ Ρ". 53. Ὁ. Ἰθρυπίυγ. ΝΙΠΆΙΤΌτα 

δ’ ἐπιθυμίας ἐστίν 5επ8ὰ ρῥτρπδηί, 
ΘΌδτα ῬΓΑΠΊΠΉΔΙΪΟΙ νοςξᾶπί, δοοϊρίθπάατη 
νἱἀδέυσ, αὐ σθοίθ δά αϊ ροίαουιε ὡς ἂν -- 
ξυλλήπτωρ εἴη. Ουᾶ Ἰοσυσπᾶϊ ἔοτπηα 

σαν 1505 510 ΡΒ ΟΒΟΡΠλι5, Ὑδέϊο ἴπ ρσοιθία 
ἐδ: μλραΐ θηΐτη ἀϊέίομβ δυ ἀαοίδτη. 
Ῥοπίαπθα ῥτὸ τῷ δεδέσθαι βοτ θαπάαπι 
νἱἀθίυν τοῦ δεδέσθαι, 41: ν ΓΙ 55 πιὰ οϑὲ 
ἩδὶπΔΟΥΗ͂ οοπ]εοίατα. Θυδπιαάπιο- 
ἄστα δηΐπὰ σούθύτη ξυλλαμβάνειν εσὰπὶ 

δθηϊεῖνο τοὶ σοπβίσαϊίυγ, 18 δὐδήι ξυλ-: 

λήπτωρ εἰ ξυλλήπτρια. ν. Ἠοϊπάοτῇ. δὰ 
Ἀ.]. εὐ Μδι. ἃ 825. 

ΡῬ. 88. ἠρέμα παραμυθεῖται] Μά δά 
Ῥ. 70. 8. 

Β. ὅτι δ᾽ ἂν δ ἄλλων---ν ἄλλοις ὃν 
ἄλλο] Ορροπίϊυν δ ἄλλων ρτεοδαθητὶ 
αὐτὴ καθ' αὑτήν, ᾿ία αὐ 5ἰσηϊῆοσοι δι 

αἰσθήσεων νεὶ διὰ τοῦ σώματος. ᾿Ἐοάδπι 

τηοᾶάο «τὸ ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο ορροηίξυτγ 
τῷ καθ᾽ αὑτό, τίὰ υὐ ᾿πί6] ρα πᾶς 51ηΐ 
Τ68 βθῃβίδυβ ϑι)]θοίς, αᾶ ΔΌΟΠΙΔΤα 

ΟὈποχῖς βυαπῖ ρουρθίυς υἱοὶ ββι ι αἴηὶ οἱ 
Μ 
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τ Ὡν» , “" Ν ᾿ κ Ἄσω Σ αν ᾿ Ἢ 
θαι ἀληθές" εἰναι δὲ τὸ μὲν τοιοῦτον αἰσθητόν τε καὶ 

ες χα νὰ ὝΥ. , Δ» δ ͵΄ ΡΝ, 
ὁρωτόν, ὃ δὲ αὐτὴ ὁρᾷ νοητόν τε καὶ ἀειδές. ταύτη οὖν τῇ 

’ὔ ᾿ ᾽ 7 »ρα, Ψ »“" "»“ὦ, Λ Λ “ 

λύσει οὐκ οἰομένη δεῖν ἐναντιοῦσθαι ἡ τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλο- 
7 Ἁ [72 Φ 7 ω ς ΚΣ; [ ΔΑ 3 “ 

σόφου ψυχὴ οὕτως ἀπέχεται τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν 
Ἄ -» ἢ 7 8. δὲ ,7ὔ 7 

καὶ λυπῶν καὶ φόβων καθ᾽ ὅσον δύναται, λογιζομένη, ὅτι, 
3 ΄ὔ ἧ ς “« “ΨἌ« κ““. κυ ὥ 

ἐπειδάν τις σφόδρα ἡσθη ἢ φοβηθῇ ἢ λυπηθῆ ἢ ἐπιθυμήσῃ, 
» ἈΧ “ ΑΝ Ε ᾽ - ᾿ 

οὐδὲν τοσοῦτον κακὸν ἔπαθεν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅσον ἄν τις 
᾽ 7 Ὁ “ δ ἡ ΓΝ ᾽ ψ, Ά, Ν 3 7ὔ 

οἰηθείη, οἷον ἢ νοσήσας ἥ τι ἀναλώσας διὰ τὰς ἐπιθυμίας, 
᾽ ἣν, αἱ ἌΣ ὔ , Ν ν ἡ) ζω - 
ἀλλ᾿ ὁ πάντων μεγιστὸν τε κακὸν καὶ ἐσγῶωτόν ἔστι, τοῦτο 

“ . ᾽ , 3 ϑ 2.5 “ὦ, “" 7 

πάσχει καὶ οὐ λογίζεται αὐτό. “ΓΙ τοῦτο, ὦ Σώκρατες ; 

ἔφη ὁ Κέβης. ὍΟτι Ψυγῆ παντὸς ἀνθρώπου ἀναγκά- 

καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ λυπῶν] Μ᾽ αἴ. ΕἸοΟΓ. ὑπὺ5 οτάϊηθ πιαίαίο καὶ λυπῶν καὶ ἐπι- 
θυμιῶν. Ῥεπ6. Ἐοάθη οτάϊηθ Ρρᾶ}}}10 ροβὲ οσὐαά, 11άθππ ἢ λυπηθῇ ἢ φοβηθῇ. 

ὅσον ἄν] Οοἀά. ἸΙοπρα ρΡ]αγίπιὶ ὧν ἄν τιξ. Ἑάϊι. Β65. ῶὥ. ὅσον ὧν ἄν. Ἐροΐα 

Βα5. 1. ϑίθρμαη. ὅσον ἄν τις, αιιοά σοΙαρτοθίαγ δἰϊααοί ᾿ἰθγογατη σοι ΘΠ 5ῖ0Π6. 
μέγιστόν τε κακὸν] Υ. κακῶν. 
Ὅτι ψυχὴ] Ν.. ὅτι ἢ ψυχή. 

τιυἰατϊοπὶ, ἐν ἄλλοις ἄλλα 6556 ἀϊοπηΐυτ. 
Νῶμα 1Πὰἃ, αυοὰ Φαυᾶ]8, ρῃ]ο απ, 
ΠΙΔΡΤ ΠῚ), ῬΆΓΨ ΠΣ) ΨΟΟΘΆΓΤΩΙΙΒ, 5101 ΠῸ]]Ὸ 

Ιηο6ο οοηδβίαϊ, 564 ἃ|10 ἐθιροῖθ αἰϊυά 

νἱἀθίυγ ; ἰἴρβᾶ δυΐθμη ὡηυδ]ϊΐαβ, ρΡὰ]- 
᾿ς οἰχίαο, τηαρηλαο αάθπιὶ οβί ἃς .βιδὶ 

ΒΟΠΊΡΕΙ 511Ὼ115. --- τῶν ὄντων Ῥοπάοίΐ ἃ 
ῬΙΌΠοΙηΐης ὅ τι. 

οὕτως ἀπέχεται τῶν ἣδ.} Τία οὕτως 
Ροϑβὲ ραγίϊοϊρία ροηὶ βοίθτθ ἀϊοίιιπη δβὶ 

δὰ ς. ν-. Ρ. 61. α. 

ἔπαθεν ἀπ᾿ αὐτῶν] 8. τῶν ἡδονῶν καὶ 
φόβων καὶ λυπῶν καὶ ἐπιθυμιῶν, αυοὰ εχ 

ψΟΥθΙ8 Ρυοθ θη 5 οορΊδίοπΘ ΤΘΡΘ- 
ἰθπάυπι, Ἰδβίυά ἀπό ἀυΐοτη π 615 ἴῃ 

ὑπό ταυΐξαπάυτα δὰΐ ΡΥῸ 60 ροβιίατη ορὶ- 
Ὠθίαγ, ἴῃ Βυ])διηοαϊ ἰοεἰβ ἱπάϊοαϊ ἃ}1- 
Αὐϊά ἃ} δαυὰ τα Ργοἤοῖβοὶ δὲ οὐἹριηθτα 
ἄυσοετθ. Τίδηθθ ἰ'ϑὸ 11ἃ οσυηνουίδβ: 
ἑπάοια 16 ὑραεημέ, ἀα58, τὐϑηπ οπαπὰ 

86} ποβιρ δ(οἰν Πγοιιξ οὐδεν ζινοϊιεξ,--: 

δ πιοιξ (εέισα ἢΏΡῚ εἰπ 80 βΎΟ53868 
{Πενεὶ το ἀαίιον ονϊεἰεἰ οῖςσ. ( Τιιθνὸ- 

 ονο δ[ι6 ἐμῖηκβ ἐδιαξ, ἡ απῷ οπὲ τεῖε- 
πιοπέϊψ γο)οῖθοβ8 ΟΥ̓ ξέαγϑ, ἢδ ἀοὲ8 ποῖ 
αἰξορ οι εν ΘΈ ΓῈ} 80 σνεαξ απ οὐ (ἤετο- 

ὕσοηι, δ6.}ὺ Ῥτωίοτθα ποίαπάιμπ, τοσοῦ- 
τον Βοο ἰοσο πιϊπυθηαϊ μού 5 Πυᾶτη διι- 

ΒΘηὶ 5ισηὶ βοαςομθ πὶ μαῦθσθ, αυΐ 588 
Ἰαίυϊθβθ νἱάἀθιυγ ἱπίοσρεθίθβ, Νρο ἰδ- 
ΠΊΘἢ τᾶγᾶ βαπί 6}15 Θσθ ρα. ν. [μϑχὶς, 
Χοπορβομῖ. ἴ. τν. Ὁ. 320. δὲ ἐδ βίη 
δὰ [αἱ, ἐαπέιωπ ΝΜίαπυϊ. δὰ ΟἸσογ, 
Ἐρίβί. 1. 7. υϊρο ἴῃ τ] θὰ5 Ἰοοΐβ μό- 
νον πίε! Προπάυμη οχἰβιϊτηαπΐ, οὐ] νοὸ- 

οἷβ ποίΐο αἴΐϊα. ΡΓΟΧΙ ΠΟΤ νΘΙΘΟΓᾺΠῚ 
ΟΡροβί(οῃβ σομπίϊποίαυτ, ηὐδ οϑῆοϊί, υὲ 

τοσοῦτον οὑτῃ τονώσει ΡΤΟΠΆΠΙΕΔΙΙ ἀὁ- 
Ῥθαΐ. ν. ϑοβθίοσαπι δὰ Γϑιθοσί, ΒοΚ. 
Ρ- 308. 56. 

᾿ς 0. Ὅτι ψυχὴ παντὸς ἀνθρώπου] Απὲθ 
Ψυχή οἱ σῶμα, αυδηᾶο ἀθ6. ρόπετθ ἀϊ- 

ουηίυγ, ΒΘΡΘΠυμΘΙΟ τίϊσαϊυτι Οπϑἱ 

Ἶάτὰ τπιοηυλιθυ8. ὅσ ρϑι]]ο ρΡοβέ : κα- 
ταδεῖται ψυχὴ ὑπὸ σώματος, υὐϊ νυϊρὸ 
ΡΟΓΡΘτΆπ) Ἰϑριτυν καταδεῖται ἣ ψυχὴ ὑπὸ 
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; [2 “6 "“»-ἦὟ “Ἃ 6᾽ ὃ . 7 Ἀ 

ζεται ἄμα τε᾿ ἡσθῆναι ἢ λυπηθῆναι σφόδρα ἐπί τῳ καὶ 
"“ Δ ἢ .ἃ -“ ͵7 ω ᾽ 7 

ἡγεῖσθαι, περὶ ὁ ἂν μάλιστω τοῦτο πάσχῃ, τουτὸ ἐναργεσ- 
’ὔ “" Ἶ ᾿ 7 3 “ 2} » 

τατὸν τε εἰναι καὶ ἀληθέστατον, οὐχ, οὕτως ἐγον. ταῦτο; 
ς ᾿ 7 7, ᾿ 93 

τὰ ὁρατά. ἢ οὐ; Ἰ]άνυ γε. Οὔκουν ἐν 
ἂ, 

δὲ μάλιστα ἢ 
7 - 7 7 -“ ᾿Ὶ οι" 7ὔ 

τούτῳ τῷ πάθει μάλιστα καταδεῖται ψυχὴ ὑπὸ σω- 
"»ω ᾽ ᾽’ὔὕ Ὁ 

ματος ; Πῶς δή; Ὅτι, ἑκάστη ἡδονὴ καὶ λύπη ὥσπερ 
“" 7 "“᾿ ᾿ Ἁ οι 

λον ἐγουσῶ προσήλοι αὐτὴν πρὸς τὸ σωμῶ καὶ προσ΄- 
"“, ; ἢ »“““ "»ῳ ͵ Ὁ 9 Ὁ 

περονᾷῷ καὶ ποιεῖ σωματοειδῆ, δοξάζουσαν ταῦτα ἀληθῆ 
ον λ Χ ἴω -»Ὥ᾿ ρ», ΡΞ 

εἰναι, ἅπερ ἄν καὶ τὸ σῶμα φῆ. ἐκ γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν 

φῷ σώματι καὶ τοῖς αὐτοῖς χαίρειν ἀναγκάζεται, οἶρνοι!, 
δι. ἢ ᾽ὔ ἡ ΟὟ, Ζ εἶ “ , 

ὁμυότροπός τε κωὶ ὁμότροφος γίγνεσθαι καὶ οἷα μηδέποτε 
- ὔ δοὸ 

κωθαρως εἰς “Αἰδου ἀφικέσθαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦ σώματος 
Υ Ὗ 

ἀναπλέα ἐξιέναι, ὥστε ταχὺ πάλιν πίπτειν εἰς ἄλλο 
ἣν , 

σώμα καὶ ὥσπερ σπειρομένη ἐμφύεσθαι, καὶ ἐκ τούτων 
ἡ “ “ "»" -“»" 

ἄμοιρος εἰνῶι τῆς τοῦ θείου τε καὶ καθαροῦ καὶ μυοόνοει- 

δοὺς συνουσίας. ᾿Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις, ὁ Κέβης, ὦ 

Σώκρατες. 

καρ. ΧΧΧΙΝ. Τούτων τοίνυν ἕνεκα, ὦ Κέβης, οἱ 
͵7] “ ᾽ 7ὔ 2 νν Ν ΕῚ ". 2 “ ς 

δικαίως φιλομαθεῖς κόσμιιοί τ΄ εἰσὶ καὶ ἀνδρεῖοι, οὐχ, ὧν οἱ 
τ ἤ δ᾽ οἱ ̓  ̓ ἱ 

τὰ δρατά] Ατιϊουϊαπι τά ἀθ Ηοἰπάοτῆι οοπ]θεοίαϊᾶ τϑοθρὶ. 
ὑπὸ σώματος] ΨΝ'΄ ἣ ψυχὴ ὑπὸ σώματος. 

οἵα μηδέποτε) Ν΄. οἷα, αυοὴ 6 Βο(]. Ν΄ η: 8115 σΟΙΤΘΧΙ. 

σώματος. Ναϊη νου βϑιηθ οὐυϑογνανῖ 
Ηεϊπαοτῇ. δὰ Ρ. 64. Ε., αὖίὶ ἄπο ποιπῖηᾶ 
Δἰίασο τηοᾶο ᾿ηΐθσ 56 Ἰυαποία ρδτίου ἀ6- 
Βηϊία βἰπί δαΐ ἱπάθβηϊϊα, ατὐίϊου μα δὲ 

Ῥγ:ῆριὶ υἱτίαιθ δὰυΐ ἰπ αἰτοαυθ οὐαὶ, 

υοοῖτοα δὰΐ ἡ ψυχὴ ὑπὸ τοῦ σώματος 
ἀϊοσοπάμμα ἔαϊῖ, ἃς ἀγίϊσυ]ο υἱτὶπηιϊδ 
δυ]εοίο ψυχὴ ὑπὸ σώματος. 

"- καὶ οἵα μηδέποτε--- ἀφικέσθαι] ἢ.6. 
καὶ τοιαύτη, ὥστε μηδέποτε ἀφ. ἈΙαΪΘ 

ναΐρο οἷα, ηποὰ πηΐγοτῖ5 οἰΐϊδαπὶ Ηοίῃ- 

ἀογτῆοβ εἰ ὙΥ̓ γι(Θη δ. 105. ἔο 6] 1580. 

τοῦ σώματος ἄναπλέα) σΟΥ̓́ΡΟΥ͂Θ ροῖ- 
{πα δὲ ἐπφιιϊίπαΐία.. νἱὰ. ἈυΠηΚοπ, δά 

Τί. (]ο85. Ρ. 80. 546. 
ΟΑ». ΧΧΧΤΙΓ. οἱ δικαίως φιλομαθεῖς} 

Τηςο]]Ἰρα πίον οὗ ὀρθῶς φιλόσοφοι. ν. δά 
ὄυπῦεχα, την 

κόσμιοι]. ᾿. 6, σώφρονες, αηαἱ οαἰρὶ- 
ἀϊίαῖθυ5. ἀρβίϊπθπί, ποῖ ἱπάα]ρσθηῦ, 

ἀνδρεῖοι] υἱὲ [,αἰ. ζυγέοβ, αυὶ νο- 

Ἰυρίαϊοβ Θρδυηαπί, τορυάϊαπΐ, ἡθαὰθ 
δᾶτυπι ΜΙ οἵ ροΐθπίι σοἀπηί. 
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. 
84. πολλοὶ ἕνεκά ἀορρῖρε ἢ σὺ δ Οὐ δῆτα ἔγωγε. ου 

γάρο ἀλλ᾽ οὕτω λογίσεωσὶ ἂν ψυγὴ ἀνδρὸς φιλοσόφου, 
παὶ οὐκ ἂν οἰηθείη τὴν μὲν φιάοβηαι χρῆναι ἑαυτὴν 

λύειν, λυούσης δὲ ε ἐκείνης αὐτὴν παραδιδόναι ταῖς ἡδοναῖς 
Ν »Ἅ ε εἶ 7, 3 9 ῳ ΟἸΗΕΝ, ἫΝ. 

παὶ λυποαὶς εαὐυτὴν παλιν αὖ ἐγκαταδεῖν καὶ ὥνηνυτον 
! ᾿ 

ἔργον πράττειν, ἸΠηνελύπης τινὰ ἐναντίως ἱστὸν μετονγειρι- 
’ὔ 3 εἰ ᾽ὔ ΄7 Ψ ὲ Ὅγ. . ἢ 

ζομένην' ἀλλὰ γαλήνην τούτων παρασκευάζουσα, Ῥπομιένη. 
κα τ ν- : “. Ν 5»ἊὩΝ » Ψ 2, , 7 ἣΣ Ν Ν 

τῷ λογισμῷ καὶ ἀεὶ εν τούτῳ οὖσα, τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ 
ον “ ν »νφ 7 4“ Δ Υ͂Σ 7, 

Β θεῖον καὶ τὸ ἀδόξαστον θεωμένη καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου τρεφομένη, 
᾿ ᾽ὔ ω γὼ Ὁ “Ἃ - ΨἌ"“ Ἀ ΄ 

ζῆν. τε οἴεται οὕτω δεῖν, ἕως ἂν ζῆ, καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῆ, 
5 ᾿ Ἀ δ...» Ἂ, “ ᾽ 7 Ε 

εἰς τὸ ξυγγενὲς κωὶ εἰς τὸ τοιουτὸν ἀφικομένη ἀπηλ- 
͵’ ἰαν ᾽ ΄ ων 3 ,Ἶ ““ ᾽7ὔ “ 

λάγϑθαι τῶν ἀνθρωπίνων κακῶν. ἐκ δὴ τῆς τοιαύτης τροφῆς 
2. Χ εἰ Ν κω. " ὅα.. τὰν 5. ͵, - γ," 

οὐδὲν δεινὸν μὴ φοβηθῇ, ταῦτά γε ἐπιτηδεύσασα, ὦ 
᾽ὔ Ν 7 [ἢ Ἁ » ᾽ "Ὡ 

Σιμμία τε καὶ Κέβης, ὅπως μὴ διασπασθεῖσα ἐν τῇ 

ΟκλνΡ. ΧΧΧΊΙΨΝ, μεταχειριζομένην] Οοἀά. Ρ]οτ4υ6 οἸηπ68 μεταχειριξζομένης, αυοά 
νΕ] βυ ]αία ροϑδὲ πράττειν ἱπίθυρυ πο ὍΠπ6 ἤθισὶ πῸ}]Ο τιοᾶο Ῥοίθβδί. Νϑαῦδβ δπίτῃ 
ΡΙΟποπιθη τινά μᾶπο ταύοπϑπι δαταϊ{. 

ταῦτά γε ἐπιτηδεύσασα)]) ΡΨ. ταῦτα δ᾽ ἐπιτηδεύουσα. Οοἀά, οτπε8 ταῦτα δὲ 
ἐπιτηδεύσασα, φῬτεῖθῦ ὑπυτι Αὐρτιδὶ., αὶ οπιλτς δέ. ΝΟΒ ουπὰ ϑέθρ απο δέ τηυία- 

νἱπηὰ ἴθ γέ. Οείοσυτα νδπᾶ οϑὶ ΝΥ γίςθ Δ ἢ ορὶ πο, νεῦρα ἰταμβροποπᾶδ ἡπάϊ- 
δ 118. 

ΡῬ. 84. καὶ ἀνήνυτον ---- μεταχειριζο- 

μένην] ῬαδΠΘΙΟΡΘ δπΐτῃ τοί χθθδϊ ποοία 
4ὰς ἱπίθσγάϊα ἰθχυϊββθὶ : βεαὰ [818 δῃϊ- 
ΣΔῸΒ σοπίθχιΐ ΓΆΓΒᾺΒ (6]8π| Ῥτοροιμοάυτη 
χϑίθχίαπι, αυδπαοσυϊάθη ΡῈῚ Ῥἢ1]ο- 
ΒΟ Ὠϊδη ἃ ΘΟΓΡΟΥΒ. νἱ ΒΟ }}18 ΠΡ γα 8 
ἄδπυο 1}1Π1π|8 116 ΟΘΌΓΙ8. ΘΔ ΡῚ 5686 ῬδΕΓῸΓ, 
Ηΐπο ᾿πιθ] ]ΠἸριίαγ, αυϊὰ 511 ἐναντίω. 

γαλήνην τούτων π.] Ηος ῥρτοποπιθῃ 

Ἡεϊηάοτῖ, τοίοστὶ δὰ νϑῦθᾶὰ τὸ ἀνήνυτον 

ἔργον πράττειν. Π. τ. ἐν. ἱστ. μι Ἄδο- 
υ8, ορίποῦ, Ἐϊβοιθσα9 Τα !! ρῖς τῶν 
ἡδονῶν καὶ λυπῶν. 

καὶ ἀεὶ ἐν τούτῳ υὖσα] Ὅᾶνο τούτῳ 
ἂᾷ λογισμόν τδΐδγαβ, απ Ῥϑυιπϑδΐ δά 
σεῖῦᾶ βοαυθηϊδ τὸ ἀληθέ:--- ὑπ᾽ ἐκείνου 
τρεφομένη, η185 απ} ΘΣΡ] σαι ἰΟΠῚ5 ρΓΆ- 

ἐἰὰ δα ἀϊΐα οἰπέ, οβαπᾶθτι σοηβεσνδῆϊ ἔοτγ- 

ὨδΙλ σΟΙὨΒ ΣΟ ἸΟμἿ8, αυδτα τοίθσαπεἪ θᾶ, 

αυ ργοθάυπί. Τίδασα ᾿δθο 8ῖ0 ἱπῖοθγ- 
ῬΓΘΔΙΠΌΣ : δἔ Β6ΉΡΟΥ ἔπι 60 οοοιραΐα, πὲ 
τογηι, αἰυϊηνηι, δἰηιρίες, δοπίεηιρι είν 
6)ιιδηιι6 οοπἐοηιρία οηπε Ῥαδοαΐιτ. Ὁ 

τὸ ἀδόξαστον] Ταιο ρίζαν 16, φαυοὰ 
αὐυἷα οογίατη νθγα 08 βοϊθητίδτη (ἐπι- 
στήμην) εἴδοῖς, ἱποοτῖδτη ΟΡ ἰοπἿΒ τὰ- 
ἰουθῖα (δόξαν) ῬΓΟΓΒῸΝ ἀβρογπδίυσ, Ἐπ- 
επὶπὶ δόξα ΟΠ Υ 6 οΟηβι ἀδγαξίοπθ σογὰ πὶ 

βθηβῖΡ.8. 50) θοίδτατα ; ἐπιστήμη αὐΐξδπὶ 

οϑὲ βοϊθηςδ, 1:5 ΟΣ (8 [15 ἐοἴεσπθ ἢ. α. 

Ἰάδατγαπι σου θυ ρΙ  ἰΌΠ6 σΟτηρυδίοσ, 
Β. ἐκ δὴ τῆς τ. τ. οὐδὲν δεινὸν μή ---Ἶ 

ἢ. δ. ποὴ εδέ γμεγὶσεῖηι, πὲ πιϑῦμαί, αἵ 

Αροΐομ. ϑοογαῖ, Ρ. 38. Β. Ηεγοάοί, τ, 
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᾽ Ἷ ἴω} ἕν ὔ ε Ἁ ων Ῥω ψ- 

ἀπαλλαγῇ τοῦ σώματος ὑπὸ τῶν. ἀνέμων διαφυσηθεῖσα 
Ν "7 ““ᾷἂἊῸ᾿Ὁ»ἤ 

καὶ διαπτομένη οἴχηται. καὶ οὐδὲν ἔτί οὐδαμοῦ ἢ. 
“" ϑ » 3 7 

σαν. ΧΧΧν. Σ,γὴ ουν ἐγένετο ταυτὰ εἰπόντος 
-Ὡ Χ 7ὔ Χ - 

του Σωχράτους ἐπὶ πολὺν χρόνον, καὶ αὐτός τε πρὸς τῷ 
7 7ὔ 7 3.) ς ἥςι ΒΘ ε [ὃ “-Ψ. 539 ͵7͵ ᾿Ξ ἰδ »“-ε 

εἰρηρυένῳ λόγῳ ἦν ὁ ᾿Χωκράτης, ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο, καὶ ἡμῶν 
-᾿ 7 Ν Ν 7ὔ Ν Ἁ 

οἱ πλεῖστοι. Κέβης δὲ καὶ Σιμμίας σμικρὸν πρὸς ἀλ- 
ἍΔΧ Ἂ 

λήλω διελεγέσθην. καὶ ὃ Σωκράτης ἰδὼν αὐτῷ ἤρετο, ΤΙ, 
» 7ὔ "»" ω 3 ΄»“- 

ἔφη, ὑμῖν τὰ λεχθέντα ; μῶν μὴ δοκεῖ ἐνδεῶς λελέχθαι ; 
ἥ, } 3 : 

“πολλὰς γὰρ δὴ ἐτι ἔχει ὑποψίας καὶ ἀντιλοαβάς, εἴ γε δή 
3 ο ͵ ᾿ς οἿ “" 

φσὶς αὐτὰ μέλλει ἱκανῶς διεξιέναι. εἰ μὲν οὖν σι ἄλλο 
» 39 ἊΧ Υ͂ Ξ 9 ’ Ἀ ᾽ὔ 9 »ωῳ 

σκοπεῖσθον, οὐδὲν λέγω εἰ δέ τι περὶ τούτων ἀπορεῖτον, 

ὑπὸ τῶν ἀνέμων) Ν'΄. ὑπὸ τινῶν ἀνέμων, σοπίτα Πάδι εἰ δαοιϊοτιαΐθτα σοάϊουτη. 
Νοχ νυ]ρὸ διαπταμένη, ααοα 6χ οοἀά. ορίϊη}18 Θπγθ παν Π} 8. 

σκνΡ. ΧΧΧΥ, ἐνδεῶς λελέχθαι] δ΄. λέγεσθαι. υοὰ δὶ νετυϊῃ δββϑί, Ἰβρθη- 
ἄυπι ἴοτεὲ μαυὰ ἀυρὶθ ἐδόκει. 564 λελέχθαι αἰίχαος οοὐάᾷ, Θχμίθθης ποία 

ΟΡ πιῶ. 

εἰ δέ τι περὶ τούτων] Υ͂. εἰ δὲ περὶ τούτων. Τυρίῃρ. εἰ δ᾽ ἔτι, ἀπ46. Ηδἰηδοτῆυβ 
(ΟΠ]. εἰ δ᾽ ἔτι τι. Νοίταπι Ἰθοιΐοπεηι δοσθρίδπι γϑίοσιταυϑ δ] αυοί οοὐϊοῖ 8 Ορτἰπλς 
ῃοΐίῷ. 

84. Χοηορῆ. Ηδβ]]θη. 11. 1,6. ψεῖρὰ 
Ταῦτ᾽ ἐπιτηδεύσασα οοὨποοίδηφα 5ιηΐ 

οὔπὶ Ῥτοχίιηβ ὅπως μὴ διασπ. κ. τ. Δ. 
κ». ΧΧΧΨΥ. ο. αὐτός τε πρὸς τῷ 

εἰρημένῳ λόγῳ ἦν] ἢ. 6. ἐρ86 ἀοῇαιι 
εγαΐ ἴῃ. οο5᾽ Ἰξαξίοη φογιι, φῶ αἰδριέαΐα 

εταπέ, 8. ἐαδίξαηι αἰϊδριξαϊἑοηοηι ηιθηπΐο 
δεσιη σοντέαθαί. Ἦοο αἰϊοίλοη!β ρὅΠι5 
ἀΠαβίσανεσαης Βυαάρι8 (ὐΟμητηθηίδγ, 
Τληρ, ὅτ. Ρ. 987. νΊρογαβ Ρ. 662. ΥΥγι- 
ἐεημθδοῖι. δὰ ῬΙαίαγοι. ἀα ϑὅϑια Νύχῃ. 
Ψιμα. Ρ. 21. οἱ δηποί. δὰ Ἰ".- 1. 

ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο] Ἀ. 6. μὲ φεϊάθηι 
αρρατεῦαί, υὐὲ φιιὶβ δηλ ἐπίμεδαίιι. 
Νπι οττὰϊ ΕἸβομοσ., αἱ] ἰδεῖν ᾿πίογρτθ- 
ἰδίυν βλέπειν, οπϊξιω παῦότγο, υὐϊέιηὶ 
ἐμάμονε. Ἐστταῖ. εἰἴδιῃ Ηϑἰπαοτί,, αυὶ 
ἰδεῖν ραββῖνβ αἰοίαπι ραΐαί, ΠΟΙ ρΡΆΤΔἢ5 
ἑοτιπυΐδτ καλὸς ἰδεῖν εἰ 5: π|1}1ἃ, ἴῃ ααϊ- 
5 οἱ ᾿ρ515 ἰδεῖν δοίϊγβε δοοϊριοπάιμῃ, 

Νὰπι καλὸς ἰδεῖν Ῥτορτῖθ δϑὲ : βοῆθπ απ- 
Ζιιδοίνοι, (ὑεαιε μι ἐο 866,) Ἰν. 6. ριιῖ- 
οἶον, δὲ φιὶβ οι υἱάθαί. Του 
Ρ- 432. Β. παντοδαπὴν ἰδεῖν φαίνεσθαι. 
Ταχαθ οι. ΜΜυϑῖθυ, «“Ἐρ. 11. 8. Ρ. 80. 
ὀλιγοδρανοῦσιν, ὡς ἰδεῖν φαίνονται, ἢ. 6. 
μὲ ἀρραγεὶ, 8ὲ φιιὶβ ἐ05 αὐορὶοϊαΐ. 

τί, ἔφη, ὑμῖν τὰ λεχθέντα; μῶν μὴ 
δοκεῖ ἐνδ. λ.1] Ῥοβὲ λεχθέντα ἱπί6}}1- 
ροπάυτῃ ΤΟΙ παυλίαγ δοκεῖ. ῬοΓρθσᾶτη 
ϑίθρβαηαβ : τί; ἔφη" ὑμῖν τὰ λεχθ. μῶν 

μὴ ὃ. ἐνδ. λέγεσθαι; Νεααδ επί ὑμῖν 
ῬΓΙΔΟ Ιοοο ςΟἸ]οςατὶ ροίαϊξ ἴῃ πδο 56ῃ- 
ἐθμ 65 ταϊοπὸ, πθαὰθ μῶν μή 500 Ἰδοὺ 

Ροβιΐα μι βϑί.--- μῶν μὴ δοκεῖ: 48 ϑ8οἰιεϊπξ 

ἀοοῖ πίοι εἰσα (ἐδέγα 8θθῆιβ Ἠδτετ- 
ἐϊιεῖε58 τιοί αηῳ ἐἰιϊ 5). ν. Ἡοοξδνθθῃ. 
Θοοίγ. Ῥατῖ, Ρ. 784. 8ᾳ. Ἠδχιβᾶπηῃ. δὰ 
ΨΊροΥ. Ρ. 789, 54. 
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Ἀ ᾽ ᾽ὔ Ν ᾽ Ν γ "- Ν "“ ὔ ᾧ 

μηδὲν ἀποκνήσητε καὶ αὐτοὶ εἰπεῖν καὶ διεξελθεῖν, εἴ πῇ 
ε»ν , , Σ - ΠῚ. ᾿ς 
υμιιν Φαίνεται βέλτιον λεχθῆναι, και αὺ καὶ ἐμνε ξυμπα- 

ρωλαβεῖν, εἴ τι μᾶλλον οἴεσθε μετ᾽ ἐμοῦ εὐπορήσειν. Καὶ 
᾿, “" “Ὁ ΄ς 

ὁ Σιμμίας ἔφη, Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, τἀληθῆ σοι ἐρῶ. 
΄»- ρ»» ἃ "Ὁ 

πάλαι γὰρ ἡμῶν ἑκάτερος ἀπορῶν τὸν ἕτερον προωθεῖ καὶ 
2 Ν "Ὁ “» ᾽ "-“ 

κελεύει ἐρέσθαι διὰ τὸ ἐπιθυμεῖν μὲν ἀκοῦσαι, ὀκνεῖν δὲ 

ὄχλον παρέχειν, μῆ σοι ἀηδὲς ἢ διὰ τὴν παροῦσαν ξυμ»- 

φοράν. 
Ὡ 5 “ ᾿ 

Βαβαί, ὦ Σιμμία" ἢ που γαλεπῶς ἂν τοὺς ἄλλους πεί- 

Καὶ ὃς ἀκούσας ἐγέλασέ τε ἠρέμα καί φησι, 

; ἣν, "»““ Ἁ "» 

σαίμι ἀνθρώπους, ὡς οὐ ξυμφορὰν ἡγοῦμαι τὴν παροῦσαν 
»““ 7 7 “ο΄ 

τύχην, ὅτε γε μηδ᾽ ὑμᾶς δύναμαι πείθειν, ἀλλὰ φοβεῖσθε, 
᾿ 7 7] “" ,ὕ Ἃ 95 “ 7 ΄ὔ 

μῆ δυσκολωτερόν σι γυν διάκειμαι ἤ ἐν τῳ πρόσθεν βίῳ. 
ἧς 1. 0 7 -“ 2 ἐ »“ ͵ὔ δου δὰ ᾿ Ἀ 

καὶ ὡς εἐοιζε, τῶν κυκνων δοκῶ φαυλότερος υμεῖν εἰν! τῆν 
᾿ τ ῴν Ν Υ͂ “ -“ κε Ἁ ν᾽ -“ 

μαντικήν, οἱ, ἐπειδὰν αἰσθωνται, οτι δεῖ; αὕτους ἀποθανεῖν, 
5) Ν 2 -“ 7 6 7 ᾽ὔ δ᾽ "“Ἅ, Ἀ 

ὥθοντες καὶ ἐν τῷ σπροσῦεν γρόνῳ, τότε δῆ πλείιστῶ κῶὶι 
᾽; 7 ; 7 “ 7 Ὕ δ Ν 

μᾶλιστα ἄδουσι, γεγηθότες, ὁτι μελλουσι παρὰ τον θεον 

καὶ διεξελθεῖν] 51. Βοά]. Τὰῦ. γεπεί, Ὑυ]ρο διελθεῖν. , 

ὅτε γε μηδ Ν. ὅτι γε, σοπίτα ἤάδτα μ] τὶ ποτὰπι οοάϊσατα δία υ8 τορυρπιᾶπία 
Βθηϊθητϊἃ. 

ΠΡ, καὶ αὐτοὶ εἰπεῖν] ΗἾ58. νοΥὉ18 τε- 
βροπάθης {Π8 καὶ αὖ καὶ ἐμὲ ξυμπαραλα- 
βεῖν. 

ἐγέλασέ τε ἠρέμα καί φησι] Ηδο ρτῶ- 
ΒΘη 15 ΟΠ δογῖδίο σοπ)ποίϊοπθ Π1Β1ὶ 

ἐτοαυθηίίι8β. νἱά, Ἠεϊηάοτῖ. δὰ ἢ. . 
Αβιυ8 δὰ Ῥμῳάγ, ρ. 8335. Μδίε. 
ὃ 804. 

Ἐς. ἦ που χαλεπῶ---- ΒεοίΘ Ηε- 
δΥΟΒΙῸ8 ἦ που ἱπίθγρτγείαίυυ ὄντως που, 
τσα ιν ϊοῖν τσοὶ (ἐν αϊῳ ἀσεἰ). ν. δὰ Ἐμτηγ- 
Ῥἤσοη. Ρ. 24. 

ὅτε γὙε7 ΡΙΓΟΥΒΙΒ τεϑροπᾶοσ 1. φμαη- 
αἰοφιι θη. 

μὴ δυσι.---διάκειμαι] [πἴτὰ Ὁ. 93, Δ. 

εἀϊῖ, Βα5. 2. οἱ οοδά, ἃἸϊαυοὶ θη ἀθπὶ 
ζογπιᾶπῃ σοη)υποίνὶ (αοπτον : ἐξ ὧν ἂν 
συγκεῖται. ΟοΥίϊυ5. δδάθῃι βοιναία οβί 

ΔΡ. ἰβοογδίθια ἀθ Απιιάοβ, ρ. 404, οἰ. 

ΒΘΚΙοΥ. ὅπως ἂν ὑμεῖς σαφέστερον εἰ- 

δότες τὴν δύναμιν αὐτῶν οὕτω διάκεισθε 
πρὸς ἑκάστους, τὐϊ φἀϊίοτ «ἰοοιἰββὶιηιιβ 

Ιεαρϑηάυτη οθηβοῦ διακέησθε. νἱά, Βαίί- 
ταᾶτη. στ. Απηρὶ]. ἔν τ. Ρ. 567. ς0}}, αυῷ 
δα Ρ. 77. Β. ποίαν πα, 

οἵ, ἐπειδὰν αἴσθωνται] ““ Νοιί55ϊτηᾶ 
οβί, δή συαπὶ Ὠἰο ἈΠ 1 βοοταίθβ, νϑῖθ- 

ταπη. ΟΡἰ πο. Ὑ166, 58ὶ τἀπὶ δϑέ, αι 

ΘΟἸ]ορὶς 1)ανιεῖὰβ δὰ Οἷς. Τυβο. θ18Βρ. τὶ 
80. Βοπβτεκυβ. ΕἸδρδηςββίσηθ ἤος 
δυρυσαοηΐαπι ἰγαοίανιξ. 1, Η, Ὑ᾽ οβϑίὰβ ἴῃ 
ἘΡ 8101}. Μίγιμοϊορ. ἔς τὰν Ρ. 98. 56η6.-- 

Ῥτο καὶ πλεῖστα καὶ μάλιστα ΒΙοηνδοίά. 
ΟἸοββασ. δὰ “βο υ). Αρδπι. ν. 1419. 
Ἰερθπάυμι οθηβοὶ καὶ πλεῖστα καὶ κάλ- 
λιστα, σοἸΙαίο Ῥογβοι. δὰ Ἐπυὶρ, Β να - 

υἶδϑι ν. 878. (Οὐπ]δοίιγα βαηθαυδηι 6ἰ6- 
ΒΆη8, Β0ἀ Τλϊη 5 πδορββδσὶᾶ. 
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Ϊ ͵ὔ ΒΝ 9. Ν 6 ͵7ὔ ἂ δὲ γνθ ὃ ̓ ᾿ Ν ς 

ἀπιέναι, ουπερ εἰσί θεράποντες. οἱ, ὁὲ ἀνύρωποι ὁιῶὼ τὸ αὖυ- 
-". 74 "“" 4 Χ “Ο ᾽ὔ Ἵ “ὃ ͵ 

ων δέος σοῦ θανάτου καὶ τῶν κύκνων καταΐ εὖ ονσαι, και 
᾽ κ ω Ἁ ͵ὕ ΦΌΩΣ Ψ, 3 ὃ 

φασιν αυτους θρηνοῦντας τὸν θάνατον ὑπὸ λύπης εξαᾳ εἰν, 
Ν ᾽ Ἂ ͵, “ δὲ " ὸ “ Ἂ2. Ἰδοῦ. Ἢ "“ 

καί οὐ ογίζονται, οτε οὐδὲν ὀρνεοὸν δεῖ, ὁτῶν σπεινῆ ἤ ρίγοι 
᾽ " 7 "»“, 95 ἈΛ δ' ρὸν 3 ἫΣ πυ 

ἡ τινὰ ἄλλην λυπὴν λυπήηται, οὐὸς αυτή ἢ τε ἀηδὼν κοΐ ἢ 
Ν Ν ΔΝ “ΔἁΔ ἄ δι “ ἰε 

γελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ, ἃ δή φασι διὰ λύπην θροηνοῦντα 
Ἵ ἜΒΕΨ ᾽ ͵ “ὦ 7 ΄ "7 

ἄδειν᾽ ἀλλ᾽ οὔτε ταῦτά μοι φαίνεται λυπούμενα ἄδειν 
" ς ’ ΕΣ Ε “ δ᾿ “ὋΣ 7ἷ 

οὔτε οἱ κύκνοι. ἀλλ᾽ ἅτε, οἶμαι, τοῦ Απόλλωνος ὀντες 
7 ’ὔ Ε Ν Ἂ Ν 3 “ 3 Ά 

ᾶντικοι τε εἰσὶ και προειδότες σὰ ἐν “Αἰδου ἀγαθὰ 
ἡ ὔ Ν ΄ὔ 3 ΄, Ὰ ς 7 ὃ ᾽ὔ «ὰ 

ἀδουσί τε καὶ τέρπονται ἐκείνῆν τὴν ἡμερῶν ωφεροντως ἢ 
3 “4 " θ 3 ᾿ Ν δὲ εἰ ἈΝ ΕἾ. ς "“ ς 4 

ἐν τῷ εμυπροσῦεν Ὑρόνῳ. ἐγώ ὃε κῶὶ αὐτὸς ἡγουμνῶι οὑτὸ 
ζ εἰ ο Ψ, Ν, Ν “2 .3 -“ “ο“ Ἶ 9 

δουλός τε εἰνωίφ τῶν κυκνων και ἱερὸς σου αὕὑτου θεου, καὶ οὔ 
"» - ᾿᾿ ᾿ Ὰ "] ᾿ “ 7 “ἣν Ἄ 

χεῖρον ἐκείνων τήν μαντικὴν ἐγεῖν πῶρῶὼ τοῦ δεσπότου, οὐδὲ 
Ἁ 

ἀλλὰ 
΄ ᾿ “ 7 Χ πΡῆςς “0 Δὦ, ΄ 

ΤΟΎΤΟ ὙὙε ενεκχῶ λεγεν γ 8.3 χρη κοΐ ἐρωτῶν οζ' ὧν βού- 

δυσθυμιότερον αὐτῶν τοῦ βίου ἀπαλλάττεσθαι. 

ἃ δή φασι] Κ΄. ὃν δή φασι, ησαοά ε Β88. 2. Βίοθεθο δἰ Ῥ] υ1η}18 οοάα, Θιμθπάδ- 
Τὴ. ν΄. δημῃοίαϊ. : 

ὅὁμόδουλός τε] Ν'΄. ὁμόδουλός γε. 
ὅ τι ἂν βούλησθε) Ν'΄. βούλοισθε.---- Τ) εἰποαρ5. νεἰί, δάἀϊεῖ, ἀρ ]1οὶ βο]οἰβιηο : ἕως 

᾿Αθηναίων ἐῶσιν ἄνδρες ἕνδεκα, ηαυοᾶ 6δχ οοἄ. Αὐραϑέ, δἵ 8115 σογγθοΐξι πὶ δϑέ, 

οὗπερ εἰσὶ θεράποντες) ΔΊοχ ἰρ586 ἀϊοϊξ 
τοῦ ᾿Απόλλωνος ὄντες. ν, Ζ:]ἴαη. Ηϊβί, 
Απῖτα. τι. 32. 

Ῥ, 85. καὶ τῶν κύκνων καταψεύδον- 

ται] Ἀ. 6. δέξαγη (6 τὰ ϑηὶ5. }αἰϑα οονηιῖ- 
πἰβοιμιέιν. Ἰορο, νι. Ὁ. 821. Β. κατα- 
ψευδόμεθα--- μεγάλων θεῶν. 

ἐξάδειν ϑιορίνιαη. βαρ! οαῦ ἐαἐγθηλγὰ 
Φαπεῦε, οαπέαπαϊ ατίο ἀοιηρὶ. Ἰὰ Θείϊὰ5 

Ἡεϊηδοτνῖ. : σαπέαπαο τούθηι φηιϊέ676.---- 
Μοχ ἀβ ἔοιτηδ ῥιγοῖ, ρτο 4υὰ Οοτρ. Ρ. 
.δ07. ν. Αἰίοθ ῥιγῴ βουϊρίαμπι οϑί, νἱἀ8 
Βυκέμηδηπ. Οὐ. Ατηρ]. ἱ. τ. Ρ. ὅ06. 

ἃ δή φασι} ῬΊΓΔ]15 παπιθγὰ8 τοαυϊτ]- 
τ Ῥσχορίεγθα, φσαοὰ δοογαΐθϑ ποὴ 50] πὶ 
“δὰ ΓΔ α]ατα ἀθ ὕρυρα, 5εὰ οἰἴδπὶ δή πᾶτ- 

χαοηα5 ἀθ σρβίθεϊβ ἀνίθιι5 ἷο πιθιμογαι 8 
τοβρίοιῖ, Μα]8 νυΐρο ὃν δή. (Οείδγυτη 

ἄθ Τουθο, ΤὭσδοϊς σ σθ, τὰ ΡΌΡΆτΩ, ἦ6 
Ῥχοσπθ, 6]08 ἼΧΟΥΘ, ἴπ ᾿βοϊηῖδπ), δὲ 46 
ῬΒΔ]ομμ61α, μ}ὰ5 ΒΟσΌσΘ, πὶ ΒΙσυ πα πθτὰ 
πλαίαι8 ποία Βα πὸ ΟΠΔΏΪΆ. 

Β. διαφερόντως ἢ ἐν τῷ ἔμπρ. χρ.} Ἀ. 
6. πιαρὶβθ φιαα. Ἐϊθηΐτη διαφερόντως 
ΠῸΠ 8οἰαπι φσϑηϊίναιη δα βοϊβοϊς, βοά 
εἴδη. σα ἤ σοπβίσγαϊςαγ, αὐ ᾿ηΐτα 

χιῖν, ἐκεῖ εὖ πράξειν διαφερόντως ἢ ἐν 
ἄλλῳ βίῳ βιούς. ἀε ΒΘΡΌΒΡ]. νεῖ. Ρ. 538. 
Β. ῬτοΥβὰβ δοάβθχῃ τηοᾶο σϑιθυμ δια- 
φέρειν φατίϊουϊαπ ἤ σοταϊίοθπι Παροί. 
Ριμεαγ. Ρ. 228. ν. οἷς ἔφη διαφέρειν τὰ 
τοῦ ἐρῶντος ἢ τὰ τοῦ μή. ΧεπορΆ. 
Αμδ. τπτ. 4, 20. πολὺ διέφερε---ὅὁρμῶν- 
τας ἀλέξασθαι ἢ πορευομένους μάχεσθαι. 

Ι͂άθτὰ ἀθ ψβοίίραᾳ!. τν. 25. Μειιοσαρ. 
ταῖς ὅν α]» 
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Καλώς, 

᾿ ἔφη, λέγεις, ὁ Σιμμίας" καὶ ἐγώ τέ σοι ἐρῶ ὃ ἀπυρῶ, καὶ 

αὖ ὅδε, ἣ οὐκ ἀποδέχεται τὰ εἰρημένα. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ, 
ἢ »“" Ν 

ὦ Σώκρατες, περὶ τῶν σοιούτων ἴσως ὥσπερ καὶ σοί, τὸ μὲν 

Ο λησθε, ἕως ἂν οἱ ᾿Αθηναίων ἐῶσιν ἄνδρες ἐνδεκαι. 

Ν ΝΠ ᾽ ν» χε. Ὁ ἈΝ ᾿ Ἃ , 
σαφὲς εἰδέναι ἐν τῷ νῦν βίῳ ἢ ἀδύνατον εἶναι ἢ παγχαλε- 

δ. ᾿ τ ΄ Ν “ Ἀ 5. πόν τι, τὸ μέντοι αὖ τὰ λεγόμενα περὶ αὐτῶν μὴ οὐχὶ 
Ν ,ὔ δι. ὦ Χ ν ΄ λ ἍἋ παντὶ τρόπῳ ἐλέγχειν καὶ μὴ προαφίστασθαι, πρὶν ἂν 

- - ᾽ “ “ δ. 

φσανταχῇ σκοπῶν ἀπείπη τίς, πάνυ μαλθακοῦ εἰναι ἀνδρός 
-“ ΘΕῸ Χ Ξε ΑΔ «ὦ ΄ ΄ ΄, Ἃ 

δεῖν γὰρ περὶ αὐτὰ ἕν γέ τι τούτων διωπράξασθαι, ἢ 
ον " Ἃ ...}. "7 ᾽ “ δ λ “ 

μαθεῖν ὁπη ἔχει ἤ εὑρεῖν, ἤ, εἰ ταῦτα ἀδύνατον, τὸν γοῦν 
“, 7ὔ 

Ὁ βέλτιστον τῶν ἀνθρωπίνων λόγων λαβόντα καὶ δυσεξ- 
7ὔ Ὁ“ -- ᾿΄ 

ελεγκτότατον, ἐπὶ τούτου ὀχούμενον, ὥσπερ ἐπὶ σχεδίας 

αὖ τὰ λεγόμενα] δ οιί, φοαϊέτ, τὸ μέντοι αὐτὰ λεγ. αυοά τοοίθ τηυΐανῖέ ΘΕΘΡΒΆπυ5 

ἴῃ αὖ τά τηοῃῖϊία (ὐΟΥ̓μαΙ}}, Εἰ βἷς οοᾶὰ. τη58., 4οσυτη ἴᾶταοπ διὰ ρμδιοὶ αὖ 

οἵηϊίαηί. 

καὶ μὴ προαφίστασθαι] ϑίορῃαηιβ μή Ἰην1 18 οοἀ, ἀο]ονῖξ, 

παρὰ τοῦ δεσπότου] ὅς. ἃ ΑΡΟ]]ΪπΠ6, 
οὐ]ὰ5 ἴπ ροϊοθϑίαΐθ 86 6588 (οἱ. 

σ. ὃ ἀπορῶ] ἣ. 6. περὶ οὗ ἀπορῶ. 
ὅδε] Οεδε5.---Τ)οῖμάς ἀποδέχεσθαι ὑτο- 

ναπαϊΐ, α8ϑοηἰϊοηαὲ Ββισηϊβοδίϊοπθ ροϑβὶ- 
τη, υἱ 5806. 

καὶ μὴ προαφ. Ηδὸο αὖ 5ἰτητηΐα αἀ]ῖ- 
εἰυπίαγ, αὐ ᾿πιθΠΠραΐατ, αὐἱὰ εἰ παντὶ 

τρόπῳ ἐλέγχειν, 4185 5εῖΐα δὲ ΕἸβο ποτὶ 
ΟὈβούνδίο. Τίδαιθ ποῦ δϑὲ αυοᾶ ουπὶ 
Θέορθᾶπο οὐ Ἐοτβίοτο μή ἀδἰθατηυβ. (6- 
ΘΙΌτα 511 Ποὺ ῬΟΙ τς. ο. 25. δέον --- μὴ 
προαφίστασθαι, πρὶν ἂν ἐν αὐτῇ τὰς δια- 
φορὰς εἰδῇ πάσας.---ἄπειπεῖν, ἀπαυ- 
δᾷν, ἀπαγορεύειν, ἀϊουπέυν 1, 4αϊ 

᾿ἀοίατ ραπίυῦ δοαὰθ χϑάϊραπίωγ, υἱ π6- 

'Βοπΐ 86 ΔΙΏΡΙ18 ἤειτο Δ᾽] ηυὰ ΡΟ556 ; 
αυΐ ἀσβροταηέ δαὶ ἀἰβίδαπε 56. δ] ηυϊὰ 
Ἴδεθυθ Ροββθ. 

τῶν ἀνθρωπίνων λόγων----Ἶ Ἢ. 6. ἐπέον" 
'Ταϊϊοηεβ δὲ αΥὐριιηιοηία, φῶ ᾿πηῖαπο 
ηδεπῖο ἐχουριίαξα οἴ ἱηυσπία 5ιπέ|. Τια- 
400 λόγος θεῖος οϑὶ τδῖῖο, 85 ἀϊνὶηο 

Ὀθηθῆςσϊο Βοτηἱη!θὰ5 οοπέϊεϊῖ, Νέος ἐδ- 
ἴθ. οορ!(ἀπάσιη 48 βουρί ογδίϊομθ 
ἀϊνιηδ, ἴῃ 4.61. Θττότθπι Γἀθσυπέ μΐ ἐπι- 

ῬΙΙΟΔΥΙ 8658 ραίθσθηϊιτ. Ῥαίθέ δυΐεπι, 

ΟΡΙΠΟΙ, οχ μᾶς ορροβί(οπθ βεβαιότερον 
11υἀ ὄχημα, ᾳαοά οοτατηθτηογαξαγ, πὲ ἢ1]} 
ΔἸ ἱπέο}] οὶ, πῖβὶ αἰυίπαπι γαϊοηθηι, 

Ἰάθοχιθ ἰβέυα ἤ δπίβ λόγου θείου ἱπέτι- 
811πὶ ἀδ]οπάυπ) 6556, 'ἰῃ αυὰ 5θηϊθηιδ 
δἴϊατα Ηοϊπαονῖ, αϊξ. ΝΙβὶ ἰοσίθ ἤ οχ- 

ΡΙἸοαηἀὶ νἱ ργωάϊξα πὶ 6856 Ραςαγ πη ΐβ ; 
συ])ὰ85 ἴαπηθπ Ἰοηαθηϑὶ τα οπὶβ σΈΈΘοΥ υἱὲ 
οετία δθοσηὶ θχοιηρία μοββὶπί.---Ὀϊοεῖο- 
Π6 πὶ διαπλεῦσαι τὸν βίον, ἃΡ ορξϊπηϊβ 
Ια] 16 Βογρ ΟΥ 5 τηδ χαίτη ἔγθαμθῃ- 
(ἴδῃ, ᾿]Πυβέγασα πὶ ῥυεοῖοσ αἰΐοβ ΝΥ Θ5βθ- 
᾿ς. κἀ Ηετούοί. ν. 6. οἱ Τουρ. δὰ Ξοϊδ, 
1. Ρ. 20. (Οὐδίεθγὰπι ρτοσβὰβ ϑοάθτωῃ τηοο 
ΟἸἴοοτο Ταβου!. 1. 30. Πέαφιεδ ἀιδίξαης, 
οἱνευπιδροοΐαΉ 8, ̓ ς ϑέξαηβ, παιΐέα αὐτένϑα 
ΤἝΥΕΥΘΉ8, ἰαπηιανα γαξὶβ ὃν νπανὶ ἐμε- 
γηδηι80, ποϑέρα εἰ ξεν οναἰῖο. αὐὶ ν, Τ)6- 
ψ ες 8. 
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ΝΞ “Ὁ Χ Ε 7ὔ Γ 

κινδυνεύοντα, διωπλεῦσωι τὸν βίον, εἰ μή τις δύναιτο ἀσ- 

φαλέστερον καὶ ὠκινδυνότερον ἐπὶ βεβαιοτέρου ὀχήματος ἢ 
3 , ἣν “»" Χ Ν Ἁ ως ᾽ 

λόγου θείου τινὸς διωπορευθῆναι. καὶ δὴ καὶ νῦν ἔγωγε 
3 3 ᾽, Β΄. Δ 3 Ν ν᾿ Ν “ ͵ 

οὐκ ἐπαισχυνθήσομναι ἐρέσθαι, ἐπειδὴ καὶ σὺ ταῦτω λέγεις, 
᾽ ἣ ς 7) 7 Ὡ“ ο»σ΄ 

οὐδὲ ἐμαυτὸν αἰτιώσομναι ἐν ὑστέρῳ γρόνῳ, ὅτι νῦν οὐκ 
ν ἢ ἃ 32 ᾿ -»" 3 Ὧ 7 “ 7’ 2 Ν Ἃ 

εἶπον ἃ ἐμοὶ δοκεῖ. ἐμοὶ γάρ, ὦ Σώκρατες, ἐπειδὴ καὶ 
Ν ᾿, 5 7 “» 

πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς τόνδε σκοπῶ, τὼ εἰρηρνένο οὐ πάνυ 

φαίνεται ἱκανῶς εἰρήσθαι. 

ΟΑκρ. ΧΧΧΥΙ. 
Ὁ ε »"ὉὋ » 7 “ἢ Χ ᾿ ἰγ Ν᾿ 3 

ὼ ἐτῶ!ρε, ἀληθη σος, Φαίνεται" ὡλλὼ λεγε οπῇ δ. ουγ, 

Καὶ ὁ Σωκράτης, Ἴσως γάρ, ἔφη, 

ς ω Ἂ " “" 3, ὧδ “" " Ν εὖ ἧς 7 

ἱκανῶς. ᾿Ιαύτῃ ἔμοιγε, ἤ δ᾽ ὅς, ἥ δὴ καὶ περὶ ἀρμνονίας 
39 Ν 7, Ν - Ν ἢν Ἢ "“ 7 

ὧν σις καὶ λυρὼς τε καὶ χορδῶν σὸν αὐτὸν τουτὸν λογον 

εἰποι, ὡς ἡ μὲν ἀρμυονίω ἀόρατον καὶ ἀσώματον καὶ πᾶγ- 
͵7ὔ ἃ »“͵7 3 5 ἴω δ 7 ᾽7 μὰ ἀδολουν ΠΥ Ὸ 

καλὸν τί καὶ θεῖον ἐστιν ἐν τη ἡρμοσμνενη λυρῳ, αυτή ὃ ῆ 
δ Χ ἐ Ν 7 ᾿ς Χ "»ὋὟὌ΄ ἈΝ 4 

λυρὼ καὶ αἱ χορδαὶ σωμωτῶ τε καὶ σωματοειδῆ καὶ ξυύν- 
7 ΕῚ Ἁ Ἃ -"-ο »-. “οὖ Ὶ Ἃ 

θετὼ καὶ γεωδὴ ἐστὶ καὶ τοῦ θνητοῦ ξυγγενῆ. ἐπειδὰν 

οὖν ἢ κατάξη τις σῆν λύραν ἢ διωτέρνη ἢ διαρῥήξη τὰς 

διαπορευθῆναι] 8. 2. ἴπ τηᾶτρ. διαπορθμεῦσαι, απο τεοορὶὺ ἘἸΒΟΠ ΙΒ : οοα 6688 

ΔΒΡΘΥΠΔΏΓΕΓ, 

ἐμοὶ γάρ, ὦ Σώκρατες: Αυριϑί. ἐμοὶ μὲν “γάρ, Ῥτοραπέα Ἡεϊπάοτῆο, 

ΟκΡ. ΧΧΧΨΥῚ, ἢ δὴ] ὅς νου βϑίτηβ σοπ]θοῖὶ Εουβίθσαϑ. ΓΙ ἤδη ΘΧΠ 6 ηΐ. 

ἁρμονία ἀόρατον] ὙὟ΄. ἀόρατόν τι καὶ ἀσώματον καὶ πάγκαλόν τι. Ῥτίμ5 τι ΟΠη181 

οὐτὴ δἰίααοὶ οοὐά, ορίϊπιε ποί. Βδκκϑγὰβ τὶ ροβί πάγκαλον {Π|π΄ὰπν ὉΠΟΪΠ15 
ἰπο! δίς. 

σώματά τε] Υ΄. σῶμά τε : ᾳαοὰ αποίοτϊ(αΐθ Ρ]ατὶπιοταπι ορεἐπιοτυτααυα ΠΙΒΤΟΤΌΤΩ 
τη 1.118. 

ἢ κατάξῃ] αἱ. Ῥατίβ. κατεάξῃ, 46 ααὰ ἴογτηδ, ν. ΤΆΥ]οΥ. δά Τιγϑίδηι ρΡ. 166. 64. 

Ἐεΐβι,, οἱ Ἠεϊηδοσγί, δὰ .1. δῖπάβ γυ]ρὸ διατέμῃ καὶ διαῤῥήξῃ, αυοά 6χ Αυριυϑέ, 

ΕἸογθῃτ,, 1118, σουσθ χϊτη18. ᾿ 

πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς τόνδε σκοπῶ] 
δ, 6. φιαπίο δὲ ηιθοιλπ ᾿τδα απῖηιο γ6- 
Ῥιιΐο, δὲ οι ἤοο ᾿πα ΘΟἸ 5,670. 

ΟΑρ. ΧΧΧΥῚ. σ-ὶ ἡ δὴ καὶ περὶ 

ὅρμ.} ἢ. 6. φιαΐοηιι8 φιιὶβ ἑάθηι ἐἰια 
εἰΐαηι ὧδ ἰψγα---αἀἴοον 6 ροϑεὶξ, ἷ 

ἡρμοσμένῃ λύρᾳ] ο5ἰ ἰψγαὰ πιοαιϊαΐα, 
Ραφα. 

οἷπθ ροβέϊπιγιίς γα (α ι0σοἰϊ-ἐιποὰ 
ἰψγ6). 

Ῥ, 86. ἐπειδὰν οὖν ἢ κατάξῃ----Ἶ Ηῶς 

ἀβῆὰ8 δὰ νευρὰ πρίν τι ἐκείνην παθεῖν 
Ρτοίδϑιπ οοπίϊηθηΐ, οα͵}5 ἃρΡρΟάΟ515 ἰηΐτα 
ἀδαλυτη Βα δ] οἰίαν ἰἴπ 46. ἃ νϑυ 8 ὅρα οὖν 
πρὸς τοῦτον τὸν λόγον κιτιλ. [1|ἃ δὺ- 

Ν 

86 
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' δά " δὲ (ζ΄ "ὰῷῳὐὐὐῶ τα ὝΝ “ ΄, 
χορ οἰς, ΕΡ ΔΙ “σγχύρι “4 τω οὕτω ογω ωσπερ συ, 

« αἱ... ἢ “ Ἂ, ς ΙΖ Ι 7 Ν Ἀ 

ὡς ἀνάγκη ἔτ εἰγῶι τὴν ἀρμονίῶν εκείνῆν χῶὶ μιῆ 
3 ͵, ᾿ ᾽ ΄ Ν Δ ὐ "ὔ Ν Ν ΄ 
ἀπολωλενοιι οὐδερυία γῶρ μηχανή ὧν εἰ τὴν μὲν λυρᾶν 
! “ ς Ὺ»- ΄σ- »- 

ἔτι εἰγωι διερρωγυιῶν τῶν γορδῶν καὶ τὰς γορδὰς θνητοει- 
" " ᾿Ὶ ἊΝ ς ἐς ᾽ 7 ἃ "“. 7 ᾿ 

δεῖς οὐσας, τὴν δὲ ὡρμονίαν ἀπολωλένωί τὴν τοῦ θείου τε, 
Ἁ 5 Ἂν ς “Ὁ Ν “ ἵἅ “-“- 

καὶ ἀθανάτου ὀμοφυῶ τε καὶ ξυγγενῆ, προτέραν τοῦ 
“ ᾽ 7 Ἔ 2 Ν 7 ς 8. ὦ ᾽ 

θνητοῦ ἀπολομενην ὡλλὼ φαίη, ὡς ἀνάγκη ἔτι ποὺ 

ὁμοφυᾷ] Μ΄. ὁμοφυῆ. 

ὡς ἀνάγκη] Ν'΄. ὡς δηία ἀνάγκη ἀφογαΐ, 40 Ομ}1550 ἄυτὰ οχβιδέ (τα πϑιτῖο δ οτᾶ- 

ἐἰοηθῖα τϑοίδια. 

ἴδῃ : καὶ γὰρ οὖν, ὦ Σώκρατες, --- ἢ κα- 

τακαυθῇ ἢ κατασαπῇ, ῬεΥ 1Ἰθϑυίογοπι 
αυδηάδπι οταί ἢ 8 ΟΟΠοΥὐτλ αἰ Οηθιἢ οἵ 
4υδβὶ παρενθέτως Ἰπίοτ]οοία 5αηί. 

τῷ αὐτῷ λόγῳ ὥσπερ σύ] Οὔνθ οὐτὰ 

Ἑογβίθσο οἱ ΕἸβοιθσο ᾧπερ βου θοπάστῃ 
ΟΡΪποτῖβ. Ῥυιβοϊαπιιθ ΣΝ, Ρ. 1195. 

““ Ῥοιμοβίμθῃθβ ἐν τῷ πρώτῳ Φιλιππικῷ, 
μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ οἱ δικαζό- 
μενοι, ἀντὶ τοῦ ὅὕνπερ.᾽᾽ ῬΙ]αίοη. ΤιΘρρ'.. 
Ῥ- 671. ασ. τοῦτον δὲ εἶναι τὸν πλάστην 

τὸν αὐτὸν ὥσπερ τότε. 1, γ5ϊ4. ἃ 1ὅ. τῷ 
γείτονι ἀρ’ οὐχ ὃ αὐτὸς ὅρος ὥσπερ τῷ 
πατρί ; Χοπορῇ. Απᾶρα5. ε. 10, 10. καὶ 
δὴ βασιλεύς --- εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα κατέ- 

στησεν ἐναντίαν τὴν φάλαγγα, ὥσπερ τὸ 
πρῶτον μαχούμενος συνήει. Οἷ. Ηεοἴη- 
ἀονῇ. δὰ 1"). 1. Τθθοκ. δὰ ῬΒγυ ΟΝ. 
Ῥ. 420. 5ᾳ. ἘαΙἰβῖρ. δὰ ϑόρμῇοοὶ. (Ἐα. 
Οὐοϊοη. ν. 903. εὖ Βηδηλῖι8 δα Τ)θτηο- 
βίμθη. 46 Οἤϑύβοη. ῥ. 98. 1ὅ. δα. Ἀοἰβκ. 
ἈΑρραταῖ. Οπιῖο. οἱ Εχερϑῖ, ἃ οι ίε το 
ἰπβίσαοί. Τὶ τ. Ρ. 498. 

οὐδεμία γὰρ μηχανὴ ἂν εἴη---Ἴ Ορία- 

ἔλνυϑ 1 86 ηίθῃ [115 ΧΡ] οἰ 018. σα υ8ἃ 
1118 {}8 ΘΟ ΡΟ  ΠΠΘΤΟ ᾿γῸ δοσαδβαίινο ΟἸΙΠῚ 

1 ΠηϊΠνο Ῥοπίίῦ ργσθάρπίρ ἱπαϊοαῖννο 
ν6] ορίαϊϊνο οὐτὴ ρΡᾶγίϊοι]ὰα ὅτι οἱ ὡς. 

ῬΙ]ΘΌ. ρΡ. 58. κα, ἤκουον--- Γοργίου πολ- 

λάκις, ὡς ἡ τοῦ πείθειν δύναμις πολὺ 

διαφέρει πασῶν τεχνῶν" πάντα γὰρ ὑφ᾽ 
αὑτῇ δοῦλα---ποιοῖτο. υὐἱ ν, ααῷ δπ- 

ποίανιτηαβ. ῬΙδΐουι. Οπδττηϊά. Ρ. 1δδ. Ε- 
Ὧς ἜεΡ. τνὸ ρ220. Ὅν ΤᾺ, ΡῚ 014. Ὁ. 
Χομορὶι. Ογτορ. 1. 1, 2ῶὥ. Τδπιοβίῃ. 

ΟἸγπίΒ. τ, ἢ 15. 1, 20. δᾶν, Ῥροῖακ, 
1ίααιθ ρϑροσᾶμη ϑίθρῃαπιβ γάρ ἴῃ γέ 
τηίαπάπμπη Ρυίαθαί, Ἡΐσοῖθ ροίϊιβ 
Ῥοίεγαί ἴῃ δἀάϊίο ᾿ἰϑίο ἄν, ἃ Βθίκοσο 
ὉΠΟΪΠἾ5. ἱηοΐυ8ο, ΠΙὰά ϑηΐϊ ἃὉ Βδο 

ΘΟΠΒ ΓΤ ΟἰΟη6. Δ᾽ 16 ητη 6556 ἀοοθτ 8]1- 
ουϊ ν]ἀοαπίυν ν6] δὰ, αυξ8 τηοῦο ἱπάϊοα- 
νἱταυβ. 6].18 ΘΧθπρ ἃ. ν. δἰϊδτη ϑῈ μεσ. 
Αρραταί. δὰ Τ)ϑιποβίμοπ. 1. Ρ. 2316. 
ΝΙΒΠΟΙΪπ8. δας 8 6θε6 ἦθ ἢδς σὰ 
)υἀϊοαπάυτα, αασπι οοαᾷ. τιᾶπὰ βοτὶρίο- 

ΓᾺΠῚ ΠΟ ΒΘ μ8085 βυδᾶθί, ἴπτα ᾿ἱ Ιοςὶ ἀο- 
σογΘ νἱἀθπίυσ. Τηΐτα Ρ. 87. Ἑ. ἀναγ- 
καῖον μέντ᾽ ἂν εἴη---προτέραν ἀπόλλυσ- 
θαι" ἀπολομένης δὲ τῆς ψυχῆς τότ᾽ ἤδη 
τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείας ἐπιδεικνύοι τὸ 
σῶμα; υδὶ Ἡδιπάογαβ Ρ Υροσᾶπι ροβὲ 

φύσιν ραΐαθαΐ ἄν Θχοϊαῖξβο : εἴ ἀθ Τιϑρῃ, 
τιν. Ρ. 719. Β. σμικρῷ δὴ πρόσθεν ἄρα 
οὐκ ἠκούσαμέν σου λέγοντος, ὡς τὸν 

νομοθέτην οὐ δεῖ τοῖς ποιηταῖς ἐπιτρέπειν 
ποιεῖν ὃ ἂν αὐτοῖς ἢ φίλον ; οὐ γὰρ ἂν 
εἰδεῖεν τί ποτ᾽ ἐναντίον τοῖς νόμοις ἂν 

λέγοντες βλάπτοιεν τὴν πόλιν. αὶ ᾿ΐοπι 

οοὐά, οὐπθ8 ἄν ἰυοπίαγσ, ὙΨΙἀοΙδοΣ ἴῃ 
1108 Βοηϊθηκἃ εβδὲ ὑποθετικῶς δοοὶρὶ- 
δηλ. 

Β. ἀλλὰ φαίη, ὡς ἀνάγκη---Ἶ [Αδ5ε- 
ΤΙΟΤΘ. αδι8 δϑὲ οὐδίϊοηϊβ ἕοσιθδ, Νδιῳ 

». «ὦ 
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« δι Ἁς. ᾿Ν ξ Ψ Ν 7 Ν κι Ν Ν 

εἰνωι οὐτὴν τὴν ἁρμονίαν, καὶ πρότερον τὰ ξύλα καὶ τὰς 
᾿] 7] "»᾿ 

χορδὰς κατασαπήσεσθαι, πρίν τι ἐκείνην σπωθεῖν, --- 
δ χὰ τὰ “ Ν ' ων 

καὶ γὰρ οὖν, ὦ Σώκρατες, οἶμνωι ἔγωγε καὶ αὐτὸν σε του- 
4 »-μν Ω “» 7] ,ι « ζω 

το ἐντεθυμῆσθαι, ὁτι τοιουτὸν τί μώλιστα ὑπολαμβάνο- 
“" 77 -“ 3 

μὲν τὴν ψυγὴν εἶναι, ὥσπερ ἐντετωμένου τοῦ σώματος 
δ "»" ΝΥ ,ὔ ς Χ Ψ Ν ΄ε Χ “ 

ἡμῶν καὶ ξυνεγομνένου ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ 
"Ὁ ΄- "“, “ 7 

καὶ ὑγροῦ καὶ τοιούτων τινῶν, κρᾶσιν εἶνγωι καὶ ἀρμυονίον 

αὐτῶν τούτων τὴν ψυχὴν ἡμῶν, ἐπειδὰν ταῦτα κοωλῶς 

καὶ μετρίως κραθῇ πρὸς ἄλληλα. εἰ οὖν τυγγάνει ἡ τ ϑίὼς ᾿χρανη. πρὸς ἤλΟ- “δι ή 
μὰ 7ὔ 

ψυχὴ οὐσω ἀρμννίω 

σώμω ἡμῶν ἀμέτρως 
ον Χ Ν ᾿ 

κοικῶν, τὴν μυὲν Ψυχὴν 
7 πὰ 7 “ Ν ς ᾽ ς 7ὕ “ 

καίπερ ουσῶν θειοτάτην, ὠσπερ κοΐ ὧἱ αλλαΐς ὠρρνονίο! οὐἐ 

» “ “ - Νν 

φίς, δῆλον ὁτι, οτῶν χωλασθῆη Ζο 
ἥδ ὦ »“, δι Ν᾿ 7ὔ ᾿ Ε 

ἐπιτοαθῇ υπὸ νοσων καὶ ὥλλων 
2 δ ες - ς ᾿, ᾽ ἥ 

ἀνάγκη εὐθὺς ὑπάρχει ἀπολωλέναι, 

᾽ "»-᾿ 7 Ὁ] » “Ὁ ) 

σ΄ ἐν τοῖς φθόγγοις καὶ αἱ ἐν τοῖς τῶν δημυιουργῶν ἔργοις 
"»"- Ν Ν 3 ἰον 7ὔ Ε Ἄ λ ,ὔ 

πᾶσι, τὰ δὲ λείψανω τοῦ σώματος ἑκάστου πολὺν γρόνον 
᾽ὔ Ω Ἃ Ἃ » ἃ -“ Ω “" 

σοαρῶρνενειν, εῶς Οὐ ἢ κατωκαυθῆ ἤ χοτασοπη. ορο ουν 

τοιοῦτόν τι] Υ. τοιοῦτό τι. 
᾿ ὦ , εἰ οὖν τυγχάνει] Ν'΄. τυγχάνῃ 5ο0]ωςθ. 

φθόγγοις καὶ αἱ] Μ΄. καὶ ἐν τοῖς τῶν δ. ΟἸΏΪ550 αἕ, 

αἱ ἔν τε τοῖς φθόγγοις. 

ϑρᾷ τὰ Βου θὲ οοχίθ ἀοραραί 

ἀλλά ἀϊοϊίαγ αυαβὶ ργθοθϑϑιββαί εἴ τις 
ἀρνοῖτο μὴ ἀπολωλέναι. Εϊθαὶτι το 

76 εἶδββθ. 
ὥσπερ ἐντεταμένου---καὶ ὑγροῦ] Ἐχ- 

ἀυσαὰθ οὔτι εἴ τις οομτοπί, Θοείτοα 
πο Ορὰϑβ Θβύ οοπ]θοίατα ΗθΙ αἀοΤΗ͂Ι, 4] 
6Χ βοή ρίυτα οοά. Αὐριιϑίαηϊ, ἀλλὰ φαίη 
ἄν τις, ἔτι που εἶναι, Θταϊέ πδης ἰφοίϊο- 

Ὧθπὶ ; ἀλλά, φαίη ἄν τις, ἀνάγκη ἔτι 
πον ε., αὐ Ἰὰτὰ πἷπο ἀεῆθοίθγθ ἱποῖρ δαί 
ΒΘΥΩΟ Δ ᾿ηδβίϊαΐα ταίϊοπθ 11 ΘΙ Ἰ ΌΒ6 8 

δναρατὶ, ἄοπθο ἰηΐτα ἱπ46 ἃ νϑυύθὶβ ὅρα 

οὖν ἴῃ οτάϊπθιῃ αααβὶ τθνοοθίυυ. 
τοῦτο ἐντεθυμῆσθαι] ἢι. 6. ἐδοιι γΕΡρΊί- 

ἐα586, Ἰέξα τπιὲ ἵπι απῖηιο ἔκιο φιαϑβὲ γοϑὶ φαΐ 

μιβιι5 νοὶ οοσιίαξϊο. ΟἸοα τηοηθο ἴάςο, 
αὐυΐα Εἰδοϊιθιατι σἱάθο ἐνθυμεῖσθαι σοη- 

ΡΙϊοδπέ μεθο ρυθρτθββαιι ΠΠ]04 τοιοῦτόν τι, 
αἰ ροπὶ οὐᾶτη ἀοσαβδίν 5 Οὕτη 1 ΒΠϊ Εν 
Ῥοίμθυί. Αἰαὰρ Βῖπο ἢΐ, αὐ ἀδηοορ5 πη 46 
ἃ νΘ Ὀὶ8 κρᾶσιν εἶναι οΥαίΐο γα νϑῖὰ δά 
᾿π ἢν] 5ἰγιοίαταπη ἀθἰααίαν ; σα} 
ΤΑῚ ψΔΥ] ΓΟ η6. Π1Π1] οδῦ ἔγθαυθηίαβ: 

(δίθυυμη πθὰο πὸὰ νἱαθί ϑιμητηΐϊδηι 
Πᾶπο βϑπίθηςζιασα τὰ σΟΙΏΤΩΘΙΊΟΤΑΓΟ, αὖ 

φδτα βιρηιϊῆοθί 6556 ροσσ υἱραίδτη ὩΘ6η 06 

οοτί δἱϊουϊ ΡἈΙΟϑορθοσαιη ἔδιηλ 188 
Ῥτορτίατη, ῬΊυτα ἀθ ἤυ)]υ8. ῥ᾽ δοῖτὶ ἀ6- 
βπβουῖθαβ ἀϊβρυίαν!ς δα ἢ. 1, ΥΥ γείθη- 
Ῥ80}}, 
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Ν »“ἍΨ ἈΝ ᾽ 7 Ψ' ΟὟ, ᾽ “ "»᾿, 

πρὸς τοῦτον τὸν λόγον τί φήσομεν, εἂν τις ἀξιοῖ κρᾶσιν 
5 Υ Ἁ νυ Ε] -Ψ Ἄ “ " ᾽' 

οὖσαν τὴν ψυχὴν τῶν ἐν τῷ σώματι ἐν τῷ κωλουμένῳ θα- 
7 7 ᾽ ὥ 

νάτῳ πρώτην ἀπόλλυσθαι. 

ὕκαν. ΧΧΧΨΥΝΙΙ. Διαβλέψας οὖν ὁ "Σωκράτης, 
6 Ά. 3, θ. Ν , ἕξ “ 

ὥσπερ τὼ πολλὰ εἰώθει, καὶ μειδιάσας Δίκαια μέντοι, 

ἔφη, λέγει ὁ Σιμμίας. 
, ε ἴω ᾽ 

εἰ οὖν τίς ὑμῶν εὐπορώτερος 
3 »"“" 7 3 3 Ἄ 3, Χ ᾽ 7 Ε 

ἐμου, τί οὐχ ἀπεκρίνατο: καὶ γῶρ οὐ Φαύλως εοίκεν 
ἤ ων 7 -“ ζ "» Ν “ 

ἁπτομενῳ σου λόγου. δοκεῖ μέντοι μοι χρῆναι πρὸ τῆς 
᾽ 7 3 ,ὕ 7 ᾽ -“ ) » ἢ 
οποκρισέως τι προτέρου Κεβητος απουσῶ!, τί ὡυ δε 

3 -“ “Ὁ 7 “ ͵7ὔ 3 7 7 

ἐγκωλεῖ τῷ λόγω; ἵνα γρόνου ἐγγενομένου βουλευσώμεθα 
69 πὰ ! ΄ Ἃ “- δ ἔν, 06 

τί ἐροῦμεν, ἔπειτ ἀκούσαντας ἢ ξυγχωρεῖν αὐτοῖς, 
5...» - ͵ ΕἾ ΦΥᾺ, Ν 7 » Ε ς - 

ἐάν τι δοκῶσι προσοῴδειν᾽ ἐὼν δὲ μή, οὕτως ἤδη ὑπερδικεῖν 
ΩΣ 7] . “"" ᾽ [γ4 “ 7 7 ᾿. 

σοῦ λόγου. ἀλλ᾽ ἀγε, ἢ δ᾽ ὃς, ὦ Κεβης, λέγε τί 

ΟΑρ. ΧΧΧΥ͂ΤΙ. Διαβλέψας οὖν] Υ'΄. διαβλεψάμενος, οοπίτα ἤάδτη ΟΡ ἰταοταιῃ 11- 
ὈΙΌΓΙ ΠῚ ἃτα 6 πβατη ἸΟααΘ η6 1 Α((1015 ΒΟΥ ΡζΟΥΙ 5 ῬτοΟρ απ. 

ἔπειτα ἀκούσαντας] Υ'. ἔπειτα δέ. ϑ':6ἀ δέ οτοϊζίαγα πο ἀυθ᾽ζανίτα5 οὰπὶ 110 118 

ΕἸοττ, Ααρ. Μ᾽ ηθί. Ν᾽ αἱ. 8115. τ. δπῃοί, 

καρ. ΧΧΧΥΤΊΙ. νυν. δίκαια μέντοι, 

ἔφη, λ.] Ιῃ ΠΙ8 μέντοι, αἱ 1,αἴ. φ67Ὸ, 
δἰ στη ηαϊ ρμο(θϑίαίθιῃ παθεΐ, αἱ Ρν. 68. Β. 

Ῥ..79..}. -Ρὲ81..}.. Βορῃῖθί. ρ. 253ὅ. 8. 

Αὐ]βίορ. Ἐφᾳαϊ, ν. 178. Χεπορὶι. Ογ- 
ΟΡ. 1. 4, 19. ἃ]. 

τί οὐκ ἀπεκρίνατο :] ). 6. ἐ8 φιαπίο- 
οἷϊ8 τοσροπίοαί. Ῥθπηθ Μή δἰβκῖὰαβ δά 

ΧοΠΟΡΙ. ΟΥτορ. τι. 1, 4. δε, ἰααυϊξ, 

ἐπ ον γοσαΐῖο αἰαογϊέαξοηι φιαπάαηι απὶηιὶ 

εἰ αὐϊαϊξαίοηι 8οϊοπαλ οαρνὶηνϊξ. ν, δὰ 
ῬΆ1]6Ό. Ρ. 171 5η. 

οὐ φαύλως ἔοικεν ἁπτομένῳ τοῦ λό- 
γου] ἢ). 6. ποπ ηιαὶθ υἱοί ἠιέαηι αἰϊ8- 
γιξαξὶοηεηι γοργεἠιθπ εν 8 οὲ ἐπηρι 9 αΥ Ὁ. 

ΘΘαΌσΠταΣ Θηϊπὶ γοιθᾶ, τί αὖ ὅδε ἐγκα- 
λεῖ τῷ λόγῳ. 

Ἑ. ἔπειτα ἀκούσαντας) Μ᾽ οἰξ, εἀϊίι, 
ἔπειτα δέ. ϑ'εοὰ 5Βοϊϑθὶ ἴἰὰ ροβί εἶτα οἱ 
ἔπειτα ΡΙοΥ απ 6. Ομ τ δέ ρατιϊοι]α, 
οἰλατηβὶ ῥγοθάας πρῶτον μέν. Ου)ὰβ 

τοὶ Ὄχϑιῆρὶα δὶ οὐδ ποπάσπὶ οδνίατπη 
[αοία βδἰηὐ--παᾳαοά ἕδτηθη ἀαθίο : βαπέ 
Θηΐπι ἱπΠιιὨἸΟΓᾶ ---- 18 δάραι Ηεἰηἀοτῆσπι 
δα ἢ. ]. 

ἐάν τι δοκῶσι προσάδειν] ἢ. 6. 58ὲ 
γιῖα ἀἴσονς τἰἀουηίαν, φιοά οοηβοημηι 
δὲξ γδηῖια αὐδετγάτωη, ἰι. 6. δὲ φιϊὰ τοτὲ 
ἀΐσεσθ νἹἀθθαηίασ, {ΠΠ|0Ὶ ϑηΐπὶ 50- 

εἴαίοβ μος ψεῦο ΡῖῸ λέγειν τι Ῥτορ- 
ἰογθᾶ, αποὰ βϑύτηο εβδὲ ἀθ Βδυτποπίδ. 
ΒΙΠΘΙ ο. ΧαΙ. Τα ἴῃ νϑγοὶβ: οὗτος 
οὖν σοὶ ὁ λόγος ἐκείνῳ πῶς ξυνάσεται; 
καὶ μὴν --- πρέπει γε, εἴπερ τῳ ἄλλῳ 

λόγῳ, ξυνῳδῷ εἶναι καὶ τῷ περὶ ἁρμονίας. 
Ῥογροσάμῃ Ηθιπαοτγῇ. : 8ὲ φεϊὰ αἰξεενὶπξ, 
χιιοὰ ποϑβέγὶβ σοποῖπαξ Ταξὶοηῖδθ. Ουώ 
ἱπιοσρτγθίδιιο τοιϊαβ Ἰοοὶ ταϊϊοηΐθυβ δὰ- 
νΘΥΒΑΙΌΓ, ν 

ὑπερδικεῖν τοῦ λόγου] ποδέγαμπ ταξο- 
ποηὶ (ἀἰοξεπάενε ας ἐπιεγὶ. 

Ἢ 
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Λέγω δή, ἢ 
3 Χ Χ ᾿ 1] Ε » ΓΑ" 

εμοίι γὰρ Φαιίνετῶι ἐτί ἐν τῷ ὥυτῳ 

" ε Ἁ οὰ -»“- Ε 7 7 

ἦν ὃ σὲ αὖ θρᾶττον ἀπιστίαν παρέχει. 
ὶ 7 

δ᾽ ὃς ὁ Κέβης. 
ε 7ὔ ὃν 7 “ 3 -“ " ΠΡ ἃ 

ὁ λόγος εἰναι, καὶ, οπσεὲρ ἐν τοις ἐμνπροσθεν εἐλεγομνεν, 
Ν᾿, ΦΔ, ᾽ 1} Ὡ Ν Ν “ ὃ “»Ἥ ς Ἁ Ν 

φαυτον ἐγκληήμνο ἐγχεῖν. ὁτέ μὲν γὰρ ἥν μῶν ἢ Ψυχή κοι 
Χ ᾽ 7 Ν π 3 -“ » 3 7 ᾿ 

πρὶν εἰς σόδε τὸ εἰδος ἐλθεῖν, οὐκ ἀνατίθεμναι μὴ 
͵7ὔ -Ὁὦ 

οὐγὶ πάνυ γαριέντως καί, εἰ μὴ ἐπαχθὲς ἐστιν εἰπεῖν, 
ᾶ 6 ων Ε] -“" Ἔ ς Ν Ν Ε] ͵ὕ ς “" 

πᾶνυ ἐκῶνως ἀποδεδεῖγθαι ὡς δὲ καὶ ἀποθανόντων μων 
" 7] -“, »“, 5 

ἔσι ποὺ ἔστιν, οὐ μοι δοκεῖ τῆδε. ὡς μὲν οὐκ ἰσγυ- 
ὦ "“ωη 

ρότερον καὶ πολυχρονιώτερον ψυχὴ σωμνῶᾶτος, οὐ ξυγχωρω 
ων “ -“-ν ΄;: 

{ζ Σιμμίου ἀντιλήψ εἰ" δοκεῖ γάρ οι πᾶσι τούτοις 
’ὔ ἣ 7 7 “ “ ῥ «ε 7 ] 3 - 

σπῶνυ πολυ διαφέρειν. τί οὖν, ὧν φαίη  λογος, ἐτι πίστεις, 
5 7 4, Τιρ ΟῚ 7 -»- ΕῚ 7 7 Ε] 

ἐπειδή γε ὁρᾷς ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου τὸ γε ἀσθε-- 

αὖ θρᾶττον] Υ.. τί ἣν τὸ σὲ αὖ θρᾶττον ἂπ. π. ψοτᾶτα Ἰδοιίοπετι Αὑρ. εἰ 6 ποί. 

ΡΓΘθαθγυπί, 

Λέγω δή] Ν'. λέγω δέ, φυοά εχ ορίπι|ῖ5 οοἀ. σοτγθοΐαπι. 

οὖκ ἀνατίθεμαι) Μ΄. ἀντιτίθεμαι, ααοα Πἰδτὶ οἴππαβ ἐποπίασ, Βδεθρίαπι Ἰϑοίϊο- 

Ἄθτη ἀθθθπνα5 ΤΊ ΓΠΘΡΟ οἱ σομῆντηαί ΟἸγιηρίοάοιιβ. ν. ἃπποίῖ. 

ὡς μὲν οὐκ] ϑίορῃαπ. οοη]. ὧς μέντοι οὐκ ἰσχ. ρα Π1}}1}} οὔθ Ομ μπαροῖ πος 

δϑυπαρίοῃ, αιοα εἰΐαπι [10 1ὶ οἴη η65 οοῃβθενδηί. 

ἐν τῷ αὐτῷ ὃ λ. εἶναι] ἢ. 6. Ἰδάθτα, 
αυϊθὰ5 ἀπίθα, ἀπ Ὀἱα Ομ θὰ5 ΟΌποχίαβ. 

-ὲὰ ργοχιηὶβ οἵ. ῬὨΠΘΌ. Ρ. 22. ὁ. 

οὐδὲ γὰρ ὁ σὸς νοῦς, ὦ Σώκρατες, ἔστι 
τἀγαθόν, ἀλλ᾽ ἕξει που ταὐτὰ ἐγκλή- 
ματα. 

Ῥ, 87. εἰς τόδε τὸ εἶδος] ἢ. 6. ἴῃ 
ΦΟΥΡιι8 ΝΠ αΉΊΗΊ. Ντη. ΡῬΙΟΠΟΠΊΘΗ 

τόδε ἰάθπι οβὲ ηυοᾶ ἀνθρώπινον, χυοᾶ 
Βυρτὰ δααἰίζαμη οσταΐ ῃοχαϊπὶ εἶδος. Ο. 
ΧΧΙ. 

οὖκς ἀνατίθεμαι] ποη τεξναοίο. ““Μοῖ- 
θυτα, τηοηθηίθ ϑυϊάα, ἔγθαθη5. Ῥ]αίοπὶ 
ἐπ βἰρηϊβοῦπάα τηυϊαίζοπο βθηϊθηέϊα δαὶ 
ῬΙΟροβί : ν. ο, Μοποπε Ρ. 89. ". 
Ῥτοίαροτα Ρ. 211. ε, (Ομαστηϊα, ρ. 240. 
Ὁ. ἐγαμβ]αίυτη ἃ πεττῶν, δαϊοιίογιηι, 

ἰυάο, δηποίανϊε χιοαὰς Ηδτροογαίίοη, 
ὉΔῚ νἱάθαίυΣ Η, Ψα]εβῖαβ ρ. 89.: εἰ 

Ἐτπεϑῖαβ δά Χβϑῃορὶι. Μετ. 1. 4, 4.᾽ 

ὙΥΥΤΤΕΝΒΆΟΘΗ. -- οπαθ χαριέντως 6Θ5ῖ 
ϑοϊέο, οἱορα, ον. 

εἰ μὴ ἐπαχθές] πἱδὶ αἰοίι ηιοϊ δέ τιηι οἔ 

δύαῦο δἱέ. ὅὶο ἐπαχθές Β8}6 υδυγρδίυγ 

δ πίθϊα δὲ ἱπίοιηρθβίϊνα 561 Δ]ΠΟΓΌ 6 

Ἰαιἀαϊίοπθ, αι 0515 118, δα 6085 ΡεΓ- 
{ἰποῖ, τηοϊθβία οἱ ἱπ]υοαπάδ δϑῖ, αἱ 

Γι ρρ. τι. Ρ. 688. ν. Οἰνᾶτιη14.. Ρ. 158. 

Ὁ. Ἰ)ϑιηοβίμεπ, ρτὸ Οοτοῃ. Ρ. 391. 8. ἃ]. 
ῬΊατὰ ἀαὺϊέ ΥΥ̓ γιτοπθδ οι. δα ἢ. 1. 

τῇδε] 5.5. ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι. 
Τί οὖν, ἂν φαίη ὃ λόγος, ἔτι ἀπιστεῖς] 

6 οο!οοδίζοπα ἄν ραγεοα!ε ν. δὰ (τὶ - 
ἴο0Π. Ρ. ὅ2. Ὁ. εἰ αυῶ δὰ ἢ,]. ποίδνϊξ 

Ηοϊπάογῇ., ααἱ ἰᾶπηθα δἰέα τ δέϊαπη θᾶ, 
αὐτὸ ΠΟῚ σ᾽ ἀθηίῃν ἤπο Ρδυίμοσα. ν. Ετ- 

ἔυταί, δα ϑόρποοὶ, (ΕΔ. Τγτ, ν. 929. 

87 
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7 " ᾿ ᾿ Ν 7 3 -“ 9 

γέστερον ε΄ 4 ον, Τὸ δὲ πολυγχρονιωτερον ου δοκεῖ σοί ανῶνγ- 

-“ “ 7} 7 3 ΄ “ 7ὔ λ δ) 

καὶον εἰναι ἔτι σωζεσθαι ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ; πρὸς δῆ 
“ 7)ὕ ΠΟ δὴ “ . ᾿ ,ὔ ε 

σοῦτο τόδε ἐπίσκεψαι, εἰ τι λέγω εἰκόνος γὰρ τινος, ὡς 
3] αὐ Ἃ “ ἮΣ ΄ δέ 2 Χ Ν ὃ - 

ἐοικε, καγω ὡσπὲρ “ἰμμίας θεομναι. ἐμὸν γὰρ θόκει 
Ἵ "» “ 7} ᾿Ν ᾽ 7 

ὁμοίως λέγεσθαι Τούτο, ωσπερ ον τις σέρι ἀνθρώπου 

ες 7 ’ 3 ͵ὔ 7 “" Ν 7 

υῷφῶώντου πρεσβύτου ἀποθανόντος λέγοι τοῦτον τὸν λόγον, 
“ 3 ᾽ 7 ΕἸ ᾽ “ιν ᾽77, 

ὁτι οὐκ ἀπόλωλεν ὁ ἀνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐστί ποὺ ἴσως, τεκ- 
΄ Ν 7ὕ ᾽ 7 ΠΡ) 7, ν" ς ΄, 

(ῆριον δὲ τοαρεέγοιτο θοϊνάτιον, οἡμείχεῖο ἄντος υφηνὰ- 

μ "Ὁ Χ 3 3 ,ὔ Ν Υ 3 -» 

ἔνένος, ὁτ’ ἐστί σὼν καὶ οὐκ ἀπόλωλε, κῶς εἰ τις ἀπΊίστοι. 
5. ὦ ᾽ 7 ΄ ΄ , 2 Ν “ 

αὐτῷ, ὡνερωτωὴ πότερον πολυχρονιωτέρον ἐστι τὸ γένος. 
᾽ 6 Ψ Ν Ὲ 7 ᾽ , ᾧ Ν 7 

ανθρωπου ἡ ἐματίου ἐν γρείῷῳ τέ οντος κοί Φορουμένου, 
5, ᾿ ᾿ ἰγ Ν Ν ὌΕῚ 7 Ε᾽ 

ἀποκρινομένου δὲ τινος, ὁτι πολὺ τὸ τοῦ ἀνθρώπου, οἰοιτο, 

ἀποδεδεῖχθαι, ὅτι παντὸς ἄρω μᾶλλον ὁ γε ἄνθρωπος σῶς 
ς 9 Ν 7] 3 " 3 3 7ὔ » ἶ ᾽ 

ἐστιν, ἐπειδὴ τό γε ολιγοχρονιωτέρον οὐζ ἀπόλωλε. τὸ δ᾽, 
"Ὁ 3» 7 ᾽ ω ᾽ Ε ΄, Ν ᾿Ν αδδο 

οἰρνοῦ!, ὦ Σιμμία, ουγ,͵ ουτως ἐγει σκόπει γὰρ καὶ σὺ ἃ 
7 »“ ἂς “ὁ Ἔ 7 Ὡ“ Ε ΄ ε -“" 

λέγω. πᾶς γὰρ ἂν ὑπολάβοι, οτι εὐηδὲες λέγει ὁ τοῦτο 
ή ς ἣν ς 7 “ ν 7 “ 

λέγων. ὁ γῶρ υφαντῆς οὐτος πολλὼ κωτατρίψας τοιαυτα 
, Χ Έ 7ὔ ᾽ 7 Α, “ ᾽ν δ 
μῶτιῶ καὶ υφηνῶμνενος ἐκείνων μὲν ὑστέρὸος ἀπόλωλε 

“μ ἶ »" Ν 7 οὰ ’ὔ 

πολλῶν ὄντων, τοῦ δὲ τελευταίου, οἰμαι, πρότερος, 

ἠμπείχετο] ὅ1. οσοὐά. Ρ] υτί ταὶ Ἰάθσαα 8 ορίϊηϊ ῥτὸ σὰ]ρ. ἢμπίσχετο. 1)6 ἔοσῃια 

᾿παροτίδοι! ἠμπείχετο, ααοα ᾿ς ἸοσΟῸ ὑπῖσα οοπνεπῖί, νἱὰθ Βαϊ. ΟΥ, Οτ. ΑἸΩρὶ, 
ΠΣ Ὁ.1ν Ὁ. 149. 

ἀπιστοῖ αὐτῷ, ἀνερωτῳη] Κὶ εἰ(, φαΐ, καὶ εἴ τις ἀπιστῶν αὐτῷ ἀνερωτῷ---ἀποκρι- 

ναμένου δή----. Ῥατοἰρίαμ ἀπιστῶν Ἡ οἰ ἀοΥῇαΒ ᾽ἢ ἀπιστοίη σοτγοχὶ : πὸβ ΒΚ Κογαπι 

β6οα] ἀπιστοῖ ἀδάϊηγι8, ΟὐΟοαά. ἐπμοπίυτ νἱτ]οϑυτη ἀπιστῶν. Ῥτοχίπηυπι ἀνερωτῴη» 

αὐοα )ὰπιὶ Βᾶ5. 2. οχὶθεί, οοάά, ρῥ᾽δθυίαιθ οἵαηθβ τα ἀϊάθυαηί. Τοθηίαᾳαθ ἄποκρι- 

ναμένου δέ 6Χ ὑπο οοἄ. ΒοΚΙΚοΥὶ τονοοᾶνίμηιβ, ργεθθυηίθ Ηθὶπάοτχῆο, 

ἐπειδὴ τό γε] γε νυ]ρὸ οἴπϊββατα οοὐά, ἔδυτηθ ομμμθ5 Θχ ἰοπΐ, 

8, ὥσπερ ἄν τις περὶ ἀνθρ.] ϑεΠθθη- 
ἄἀσπὶ δἰϊουϊ νἱἀθαίυν ὥσπερ ἂν εἴ τις π. 

ϑοά τϑοΐθ οὐηϊτΐαγ εἰ, ααστ ὥσπερ 515- 

Ἐουβίοθγι οοπ]θοίυτα βου ρβὶὲ ἀλλ᾽ ἐστί 
που σῶς. Νιιαΐτατα ἰπ ἐγαυ ἄθη ἱπάαςιεὶ 
Βαπί νἱσὶ ορτπιϊ νἱτῖο δα πηοά τα ΡΒ. 110. 

πἰῆοθί φιοηιακ(ηηοάιιηι, ὑεἰιἐ. ϑθὰ Ρ]υτ- 
θὺ8Β τοῦ Θχροβυΐηυβ δὰ Αροϊορ, ϑοογαί. 
Ρ. 23. Β. 

ἀλλ᾽ ἔστι που ἴσω:}] ἘἸΒΟΙΘΙα9. ἀδ 

Τιοροθαίυσ θηΐπὶ νυΐρο ἀλλ᾽ ἐστί που 
ἴσως. Ἀθοίθ Εἰοϊηυβ: 8ε6 δογὲε αἰϊοιδὲ 

ΒΟΥ Έ886. 

ἔ 
- 

4. 
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ὴ ἈΝ) "» ͵ [) ν"γνθ δ᾽ ᾽ δ ὔ 

καὶ οὐδὲν τι μιῶλλον τούτου ἐνεκῶὼ ἀνθρωπὸς ἐστιν ἐμνωτίου 
᾽ὕ 53Ν’ »7ὔ 7 ᾿ πων δὲ ι ε 

Φαυλοτέρον οὐὸ ἀσθενέστερον. τὴν αὑτὴν ὃς ταυτῆν, οἰῤναι, 
7ὔ 7 3. κα ἃ Ν Χ “ 7 4 δΝ 

εἰκόνα δέξαιτ᾽ ἂν ψυχὴ πρὸς σώμα, καὶ τις λέγων αὐτῷ 
-“ δι δὼ 7 Δ ς ὑϑῇ 7, 77 ς ς 

ταυτὸ περὶ αὐτῶν μέτρι ἂν μοι φαίνοιτο λέγειν, ὡς ἥ 
Ν Ν 7 7 7 Ἂ δὲ "“" 5 6 Ἷ 

μεν Ψυχὴ πολυχρονιωτερον ε67:|, Το ὧς σωμνο οασ ἐγνέστερον 

δὰ 3 ὔ 3 Ν Ν “ 7 ςΣνζ ᾿ ῳ 

κοὶ ολιγογχρονιώτερον. ἀλλὼ γὰρ ὧν φαιή ἐκαστην τῶν 
“ὦ, " γ) 7 "ὔ 3 Ν 

ψυχῶν πολλὼ σώματα κατατρίβειν, ἄλλως τε εἰ καὶ 
ΝΥ. 2, 7 Χ ε͵7 Ν » Ὁ Ἔ .) ΄, 

πολλὸὼ ἐτῆ βιῳη εἰ γὰρ ρέο! τὸ σωμνῶ κῶς ἀπολλύοιτο 
-» "Ὁ Ζ - 55: 8 Χ ὌΡΕΝ, Ν 

ἔτι ζῶντος τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ ἡ ψυχὴ ἀεὶ τὸ κατῶτρι- 
᾽ -“ “ ἌΚΩΝ " Φ' ων ᾽ 

βόμενον ἀνυφαίνοι, ἀνωγπκοῖον μυὲντ ὧν εἰῆ, ὁπότε ἀπολ- 
᾿ ἅ' 7 Ν -“ “ " ἄν 

λυοιτὸ ἢ ψυγῇῆ, σὸ τελευταίον υὑφασμῶ τυχεῖν αυτῆν 
7 ν “, 3 ἄς πὰς ἡ 

ἐχουσῶν καὶ φούυτου μνονοῦυ πτροτερον ἀπόλλυσθαι ἀπολο" 

͵ Ν “ "“ν ΤᾺ Ἐ 3] Ἁ ᾽7ὔ “᾽ ΟῚ 7 

ἐψένης δὲ Τῆς ψυχῆς ΤΟΤ ἤδη τήν φυσιν τῆς ἀσθενείας 
᾿ - Ν μὴ Χ 7ὔ “ 

ἐπιδεικνύοι 1 σωμμῶ [721 τῶχυ σοσεν διοίγοιτο. ωστε 

ψυχὴ πρὸς σῶμα] Υ΄. δέξαιτ᾽ ἂν ἣ ψυχὴ πρὸς σῶμα. 864 τϑοίϑ οτπηἰἰαπὶ ἀτίϊου- 

Ιαπὶ Πἰυτὶ ταθ]ϊοσθβ οὔ 65, ααυστα Δααϊίοτα εἱς πρὸς σῶμα, ποαὰθ πρὸς τὸ σῶμα. 

Ῥδαο δπίθ νείὶ. εἀϊίι. τὴν αὐτὴν ταύτην, οτηῖ550 δέ, φυσᾷ ΠΥ] τη55. τ ἀμ θαθταπί. 

μέτρὲ᾽ ἄν μοι φΦ. λ.] Υ'. μέτριά μοι φ. λ. σομίτα υδὰπὶ ΙΟΠ 6 ΠῚ οἵ οοάϊοαπι Ὀ]ατῖ- 

ταοσῦτῃ ἀυοίογἰαίθτα. Τοῖπάςδ ἰη Ἰοσυηὶ να]ρ'. πολυχρόνιον 6Χ αἰϊαποί σοὐά, χοϑιϊταὶ 

πολυχρονιώτερον. 

ἀλλὰ γὰρ ἂν φαίη] Ν'΄. φαίην. Οὐα 4, ῥ᾽ αὐῖτηϊ οὐ ορίτηϊ τϑοία φαίη. ν. δηποί.--- 

Μοχ νοίϊ. εαϊί, ἄλλως τε κἂν πολλὰ ἔτη βιῷ. Μαυϊ]ὰ θη βιῴη. Νόοη ρΡδυοὶ 

ἄλλως τε καὶ εἰ π. ἔτη βιῴη. Τυθίπσ. ἄλλως τε εἰ καὶ π. ἔτ. β. αυοὰ ἰδπααδτῃ 

τααχίτηθ χα] ϑ᾽ τὰ σϑίθυ 8 Ῥγἴθυσθ ΠΟ ἀυὈ]ζανὶ. ν, δηποίαϊ. 

ἀπολομένης δὲ] 510 ΠΥ] Τη58. ἔβυσῃβ οὐμπθ8. Ποσοθαίαν ἀπολλυμένης. ΝΙΠΙΪΓΙΙΠΙ 

Ὁ. καὶ οὐδέν τι μᾶλλον---Ἴ Ἐδεία ΕἸ- ταῦτα περὶ αὐτῶν. Ναιῃ αυοὰ να]ρο 16- 
οἴπυβ: ποι Ῥγορίονοα Ἠιαρ᾽ὶδ5 86ηι ξεν 
Δοριϊηοηι 6586 υεδέο εἰϊογόηιν αἰφιο αἀεὐϊ- 
ἰϊονθηι.---Νοχ Ἡδιπάοτῆυβ 46. οομ]θο- 
“ἕατα 888 5ογρ51 καί τις λέγων ταὐτὰ 
ταῦτα, εαὐοια ἰαο, Ἰιυτὶβ ἱπνιιῖ5, Εἰ 

ἔογγῖ ροΐοβὶ αὐτὰ ταῦτα, ἔαο ἰρβ8α, 4ιδη- 

αυδπι 11 5. π6 βθηςθηί1:8 πη ρ 8. ΔΟΟΟΙΠ- 

π)οάαίατῃ οβί, 

μέτρι᾽ ἄν μοι φ. Χ.1 γεοῖο δὲ γαϊϊοηὶ 
ἑοηυθηϊθηίεν αἴοεγο. ν. αὐ (Οπίοη. 
Ρ. 46. ο. 

ἀλλὰ γὰρ ἂν φαίη] [π|6]1. ὁ λέγων 

σαθαίυγ φαίην, ἰᾷά ροτίαγθαΐ βθπίθηςίς 
ΤΑΙ ΙΟΠΘΙΠ. 

ἄλλως τε εἰ καὶ πολλὰ ἔτη βιῴη] 

ῬτοΥβαβ ϑαάθιῃ σα θθπαὶ ἔοσπηα ΧΘΠΟΡ ἢ. 

Μεπι:. τ. 2, 59. ἄλλως τε ἐὰν» πρὸς τούτῳ 

καὶ θρασεῖς ὦσι. ϑγτηροϑβ. 1. 8. ἄλλως τε 
ἢν καὶ μετ᾽ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης. αἱ 

Ιεσὶς Αὐιβιϊάθρ, 1014. τι. 8. ἄλλως τε ἢν 
καὶ νύμφαι τύχωσιν οὖσαι.---Νῖοχ ἄνυ- 
φαίνοι Θϑῖ γι 85 σοπέθααΐ. 

Ε. τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείας ἐπιδεικ- 

νύοι] Νιβί ροβὲ φύσιν Θχοϊάϊ! ἄν, ααοα 
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΄’ὔ “ 4 ὁ " ἕξ 7 6 ΒΩ, ὧν ς 

τούτῳ τῷ λογῷ οὐπὼ ἄξιον πιστεύσαντα θαρρεῖν, ὡς, 
᾽ ᾿ ἡ 

εἰ γὰρ 
Ν 7 ᾽ -“» ΠῚ ἃ ε Ν 7 ͵΄ 

τις καὶ πλεὸν ἐτί σῷ λέγοντι ἡ ὦ σὺ λέγεις ξυγχωρήσειε, 

3 Ν ᾽ 7 . 5] δ' “ἣν ς ᾿ Αἵ 
ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, ἔτι που ἡμῶν ἡ Ψυχὴ ἔστιν. 

ἈΝ ᾽ »“ Χ “Α ἢ “ Ν 7’ "-᾿ 

δοὺς αὐτῷ μὴ μόνον ἐν τῷ πρὶν καὶ γενέσθαι ἡμνᾶς χρόνῳ 
“ ς “ Ά Ζ 3 Ν Ν 7 ᾿, ἐῇἔὔ Ἀ 

εἰνῶ! ἥμνων τῆν ψυχήν, αλλο μηδὲν κωλύειν, καὶ ἐπειδὰν 
3 7 ἝΝ, ᾽} " , Ἀ ΠῚ 7 7 

ἀποθάνωμεν, ἐνίων ἐτι εἰναι καὶ ἐσεόθαι καὶ πολλάκις γενή- 
ἣν οὔ - κ« «ὅν Ν ΡΎ ΄ ᾽ 

σεσθαι καὶ ἀποθανεῖσθαι αὖθις" οὕτω γὰρ αὐτὸ φύσει ἰσχυ- 

ςΟΥΡὰΒ δχϑύϊηοίο ἀθησπι δηΐιηο ρΡαίζτέβοθτθ ροΐεβί, 1) εἰπάθ σοί, ϑάϊίε, ἐπιδεικνύ- 

οἰτο σῶμα : Ρ6551Π16. πᾶπ| δὲ δυ(Ίοα]ὰ8 τθαυϊτιζαγ, ααστα τῆς ψυχῆς Ῥτϑοδᾶαδξ, πθο 

δρίυτα εϑί νϑυθυτα ταθαϊυπ). Ὑ Ἔσᾶσῃ ᾿θοίϊ ποῖα οοἀα. ΤΏ85. Πιᾶρτι0 ΘΟΏΒθμπβὺ ΧὨ ἷ- 

Ὀυθταηί, 

Ἡοιηάοτῖ, βυβριοαθδίυγ, οοτίθ 1Πυἀ 6 

ΒΌρΡΘΙ ΟΣ θυ5 [01 ]8 ἰπίθ]]ρὶ ροϊεβί, 
υδησυδπι πα Βοο αὐϊάθπι ΟΡυ8 ν]ἀδίαγ. 
ν. δα ο. χχχνι. Ρ. 86. λ.- --- τὴν φύσιν 
τῆς ἀσθενείας ἀϊοὶξς Ἰρβᾶτη ἀσθένειαν, 
ααδτα ἸΟΘΌΘΠΑΙ ταϊοπθιαι 7ᾶπὶ Δ|101 αἵ- 
Ερμα. ν. Αὔτϑβοῃ. Απιηδᾶν. δὰ 

“ΞΕ 5οἾΥ]. Ρ. 174. 
Ῥ, 88. εἰ γάρ τις καὶ πλέον ἔτι---Ἰ 

Τοοὺβ δἀπιοάυστη 58] Θῦγτοβαβ. ϑοΠ]θῖθγ- 
τ ΔΟΠ ΠΟΥ, ἤ ροβὲ λέγοντι ἀε]οπάυπι σοῃ- 
βεΐῖ, αὰο ἔδοίο νεῖθα καὶ πλέον ἔτι οὑπὶ 
ξυγχωρήσειε σοηποοί!, ργοποηθῃ σύ ἂὰ- 
ἰθὴ δὰ ϑοοταίθιη τεΐυσὶ ορουίθσθ δι - 

ἐγαΐαγ, ΟΘυε Τί] εἴϑὶ Ῥυτηο δάβρεοία 
Βαθεῦ 40 56 ΤΠΔΡΠΟΡΘΙΘ ΟΟΙΠΙηΘΠἀθδί, 
ἔδηιθη Τηλρηΐθ ΟΡποχία θὲ αἰ ου]τατ- 
Ὀι5. Ναπὶ ρτϊταυτη ἤ ἴῃ Οτη 8 11ὈΓ15 

οουπβογνδίυν σοπβίαηίοσ, Ποὶπάθ πϑβοῖὶο 
ααυϊά ᾿πβο]θηίῖθ μαθϑί ἰβίυὰ ; τῷ λέγον- 

τι ὃ σὺ λέγεις, ΡΙῸ 410 5᾽τῊΡ]ἸΟἰ (6. σοί 
Ῥοίδθταϊ ἀϊοὶ. τάχα Ηδθιπάογῇ, οχβιῖ- 
ταῦ Οθρείθτη μδθο, αὖ ΡΓΟΧΙΠῚ8 ΡΥΈΘοτΘ8- 

588, δὰ Κ᾽πητηλαπι) ΠΟ νυβατῃ ἀἴσοσθ, αυϊ 

αὐὰπὶ Βυρτα Ρ. 8. Ὁ. 5464. ΘΟΠΟΘββιββϑί 

ΔΏΪΠΟϑ ΒΤηΔΠΟΒ ἃπηί6 μᾶπο νὶίδπι 556, 

ἀοὶπάθ ἰᾶπηθπμ ΔηΪηΟ Οοὰπ) ΠΤ ΟηΪα 
Ομ ρᾶγαῖο ποσδνοταΐ τ Δ)]ΟΓΘΙῚ 1} }1}0}5 65- 

56. ἢχηηίδίθτα ὧὸ ἀϊαςαγηϊαΐθιη, αυΆΤΙΩ 

ΠΟΙΡΟΥ5. Τίδηυθ νϑυθὶβ πλέον ἔτι οὐτηὴ 
λέγοντι φορυ αι βθηϑὰπ) ΥΘΥΘΟΙ ΠῚ 

ἢὰηΟ 6586 Ραίαί : παηὶ εἰϊαηι 8ὲ ᾳνῖβ α8- 
ϑεηἰϊαΐμν οἷ, φιὶ τοὶ ρίιι8 οοποορααΐ, ψιανα 
ἔϊι, ἰαγοίοη8 ἐΠΠὲὶ οο, ποη βοίιμηπ εἴς. 

Θυῶ αυϊάρια ἱπίειρσθίατιο, θἰϊδτηβὶ δὲ 

1ρβ8ᾶἃ Ποῃ οατϑδΐ τηοϊ ϑβίϊᾶ ᾿υδάδτη, [Δ ΠΠ 6 Π 
ἰθποηάα νἱἀρίασ, ἄοπθο ᾿ἰτὶ ππᾶπὰ 

ΒΟΙΙΡΙΪ, αὐ]ἃ νογὰπὶ 518, σουία5. ἀοσαθ- 
τη. Οδίοσαμπι χιοᾶ σεθὰ πλέον ἔτι 
1ἃ ΡΥ δϑᾶα δυητ, ὩΪΠ1] ἔγθα θη θβὲ 
Βοος Βυρθιθαίο, ἰπ 40 πϑεοῖο οὐγ β'οΒ]οὶ- 
ΘΙτηδΟΠ6Υ. δάθο οἴβπάαοτιξ, ὑξ ταδ] υϑτῖξ 
Ιοουτα σοπ]θοΐατα ἰοπίδτθ, Οἱ ποπίδπι 
ν᾽ άθο βχθῖηρὶα ἃ Ηεἰπάοτῆο δ]]δΐα πο 
δι 15ίθοῖββθ, ἃ}18 δά ἄθγα πὸπ θυϊξ ΒΌρεσ- 

νδοδπθυτη. ᾿βοογαί, Ασεορδϑιέ. Ὁ. χὶ- 

ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μόνον ἐτήρουν, ὅπως μηδὲν 
μήτε τῶν πωτρίων καταλύσουσι, μήτε 

ἔξω τῶν νομιζομένων προσθήσουσι, ἷ. 6. 

τῶν ἔξω νομιζ. ῬΙαῖ. 1Θρο. τ. ρΡ. 630. 8, 
καὶ δὴ καὶ παλαιὸν νόμιμον δοκεῖ τοῦτο 

τὸ ἐπιτήδευμα κατὰ φύσιν τὰς περὶ τὰ 

ἀφροδίσια ἡδονὰς οὐ μόνον ἀνθρώπων, 

ἀλλὰ καὶ θηρίων διεφθαρκέναι. Χεπορβ. 

Ογτορ. 11.1, 26. εἶχον γὰρ οἱ μὲν ταξί- 
αρχοι ὑφ᾽ ἑαυτοῖς τὰς τάξεις κεκοσμημέ- 
νας. υδὲ Ματοϑίυβ. οουτὶσθθαὶ τὰς ὑφ᾽ 
ἑαυτοῖς. 

οὕτω γὰρ αὐτὸ φύσει ἰσχ.} Ῥτοποιηθδῃ 
αὐτό τοΐοτιιν δὰ ψυχήν. Τηΐτὰ Ρ. 109, Α. 
πάμμεγά τι εἶναι αὐτό. ἰῃξ, τὴν γῆν. 

Μόμομ. Ρ. 78, ο. ἐπειδὴ τοίνυν ἡ αὐτὴ 

δ... 
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Ν τὰ “ ΄ Π Ν Ν ω 

ρὸν εἰνῶι, στε πολλᾶκις γιγνομνενήν τῆν ψυχὴν ὧντ- 
Ν "“ ᾽ “ ὔ 7 Α ᾽ 

ἐχειν" δοὺς ὃὲ ταῦτοα ἐκεῖνο μμνῆκετι συγχωροίῆ, μῆ ουὅ 
ὟΝ - -»“ “ Ν ἔς 

πονεῖν αὐτὴν ἐν ταῖς πολλαῖς γενέσεσι καὶ τελευτωσὰν γε 
»ν ᾿ 7 ᾿ ἴω ἣν 

ἔν τινε τῶν θανάτων παντάπασιν ἀπόλλυσθαι τοῦτον δὲ 

Χ 7 Χ 7 Ν δ 7 "“ ἥϊ ' τ Ὁ 

σὸν θάνατον καὶ ταύτην τῆν διάλυσιν του σωρνῶτος, ἢ τῆ 

ψυχῇ φέρει ὄλεθρον, μηδένα 'ζος εἰδέναι" ἀδύνατον 6. 

εἶναι ὁτῳοῦν αἰσθάνεσθαι ἡμῶν εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, 
Βι δ΄ οὖ Ὁ ᾺΝ 

οὐδενὶ προσήκει θάνατον Αἰββρινε, τ οὐκ οὠνοήτως θαρρεῖν, 

ὃς ἂν μὴ ἔχη ἀποδεῖξαι, ὅτι ἔστι ψυχὴ παντάπασιν 
ΔΛ 7 ῆ δον ἢ Ξ ᾽ Ν » 4." -.4 τ ἢ ἢ, ὅν 

ἀθάνατόν τε καὶ ἀνώλεθρον εἰ δὲ μῆ, ἀνάγκην εἶναι ἀεὶ 

σὸν μέλλοντα ἀποθανεῖσθαι δεδιέναι ὑπὲρ τῆς αὑτοῦ 

γιγνομένην τὴν ψυχὴν] Ψ΄. γιγνομένην ψυχήν, οπ)1580. ἀγίϊσι]ο, αοπὶ 6χ οοἀ 4. 

δἰ'χαοῖ τ βία] Π105. 

ὃς ἂν μὴ ἔχῃ] ὅϑέϊῖο οοἀὰ. ϑοϊαςοα νυ]ρὸ ἔχοι. 

ἀρετὴ πάντων ἐστί, πειρῶ εἰπεῖν καὶ 
"ἀναμνησθῆναι, τί αὐτό φησι Τοργίας 
εἶναι. ῬΊυτα ἀδαϊ δα ῬΆΪ]ΘΌ. ῥ. 74 56. 
Ῥοίογαὶ ἰρίταγ. ἀθίπεθρθ ΡΘΊρΡΈσΘ ΒῸς 
τοάο: ὥστε πολλάκις γιγνόμενον ἂντέ- 
χειν. ϑ6 8 φῬοιβριυλίδιθ οᾶῦδα αἰοϊί 
γιγνυμένην τὴν ψυχὴν ἀντέχειν. ( εἰ6- 
τυτη ἀντέχειν ῬΥΟΥΒῸΒ. τοβροπάθί ποβίτο 

τοϊἀεναϊξεη, ἴ. 6. ΟΡ. ΡΕ᾽ΠΙΑΉΘΥΘ, 

διαμένειν, σώζεσθαι, ᾳφαοηχοίο ἃ Ὠϊπατ- 
οἰ υϑυγραΐαιῃ 6556. ΠοΟ ψϑυθαμ) ϑυ1Δ 5 

ἀοςοί ν. ἀντέχει, Οὐδοιναπίε ΕἸβοῃοτο. 

δοὺς δὲ ταῦτα ἐκεῖνο μηκέτι συγχ.} 

Ῥρυιπθηὶ πο ααοαυθ δα ρτοίδϑὶη, ἰη48 

ἃ νϑιδὶ5 εἰ γάρ τι5 καὶ πλέον κ. τ. Δ. ἰη- 

οποδΐαπι, Νά ἃροάοβὶ5 ογάϊϊαν ἀθ- 

πραπὶ ἱπᾶθ ἃ γϑιθὶθ εἰ δὲ τοῦτο οὕτως 
ἔχει, οὐδενὶ προσήκει κς, τ. Δ. --- Π6 νο- 

οὐ] 5. μὴ οὐ ροβί ποραπίθῃηι βϑηίθη Ἐπὶ 
ἀβὰ ἰδρίτίιηο 1118 {18 ἃ]10 Ἰοοο αἰχί μηδ. 
ν. ἰπάϊο. 

πονεῖν} 1. 6. διαηρὶ υἱνίνιιδ, σοηβοϊ, 
“αϊίβοονο. 

ἐν ταῖς πολλαῖς γενέσεσι)] φιιιηι ηιῖ- 
δΥαξ βωρῖτι8 εἰ ργοβεϊδοϊίιω" ἴηι αἰΐα αἴηιι6 
αἴϊα σογροτγα. --- Ῥτο καὶ 

Ρλκαά. 
τελευτῶσαν 

ΒίθρΠαπα8. σοη]. ἀλλὰ καὶ τελ., ἀυοά 
τοοθ ρΣ ουβίρθσαβ, ΝΙΠε συμ Ποπ νὶά6- 

τὰς Ποπιϊηθ5 Δοο 5511 μὴ οὐ οἰΐαπι 

Ρουζηοτο δα καὶ τελευτῶσαν---ἀπόλλυσ- 
θαι, ἑαπάοηι μ6}1}6. 

Β. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει---Ἴ Δροδοδῖπ 
ΟΥ̓ΒΌΓΙΙΒ ΥΘΒΌΓΩΣΓ ΠΌΔΒῚ ΟΙηΠαιη ἀϊερυΐα- 

οηθ πὶ δίαμθ τϑρϑίϊ σϑυ 8 ῥδιοΙϑβὶ- 
τ158. ὕπά46. 1μΐϑυροπὶς δέ Ῥαυιϊοα]δη), 
αάδτη ἔαϊξ ααϊεΐοταθτο ἴῃ δή πιαίαπάδτη 1Π- 

ἀϊοατγθί. ν. Μδίῃ, ὃ 616. 8. Ἡδιπιᾶππ, 
δα ΨΊροτγ. Ρ. 847. 

θάνατον θαῤῥεῖν] 65: πιογέοηι σοπέρηι- 
ἨΘΥΘ; ἨΟΉ πιθέμογα Ἠ6 απῖηιιι8. πιο ΐς 
ἐπίοτοαΐ. 

εἰ δὲ μή, ἀνάγκην εἶναι] Τλυνύτη ἀνα- 

κόλουθον, αοά ἰἀπιθ ποη σαθί 6 ΧΟ" 
β8(10Πη6. {πὰ οπῖπὶ (6068 οὐδίϊοῃθ 

ΒΌΒΡΘΩΒα, 4υδδὶ δηΐθα αἰχιββοί, εἰ δὲ 
τοῦτο οὕτως ἔχει, φαίη ἂν μηδενὶ προσή- 
κειν: Ὁ Θρτορία δὲ Ηθιη ΔΟΓΗ͂Ι ΟὈ561- 
νατϊο. 

δεδιέναι ὑπὲρ τῆς ψυχῆς] αἱ Ρ. 78. 8, 
οβδῦ: δὼ" αἰ ϑ'ϑοῖο ξιγεμέθη (ἔο ἔδαγ' ἔοΥ' 

ἐϊι6 8οι1). ΑἸΙϊὰα εδβὲ δεδιέναι περί τινος, 

αυοὰ Ηδϊπάογί, αδϊξαιϊ 5 6556 ἀ1οϊ. 
[9] 
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ἵῳ ».- 5 “ἭἪ »" ων Ψ ΄7ὔ 7 

Ψυχῆς, μὴ ἐν τῇ νῦν τοῦ σώματος διωζεύξει παντάπασιν 

ἀπόληται. 

ὅκλρ. ΧΧΧΥΙΠΠ). Πάντες οὖν ἀκούσαντες εἰπόντων 
Ε »-μ 4 “ 7 ς [7 ᾽ ᾿ Ν 

αὐτῶν ἀηδῶς διετέθημιεν, ὡς ὕστερον ἐλέγομεν πρὸς 
“ Ν ,ω «ΟΥ̓ 

ἀλλήλους, ὅτι ὑπὸ τοῦ ἐμπροσθεν λόγου σφόδρα πέεπεισ- 

μένους ἡμᾶς πάλιν ἐδόκουν ἀνωαταράξαι καὶ εἰς ἀπιστίαν 
"-“-“ ᾽ 7 »“" 7 7, ᾽ Ἀ Ν 

καταβαλεῖν οὐ μόνον τοῖς προειρηρνένοις λόγοις, ἀλλὰ καί 
Ὰ ν. ὦ Ζ δε» ν ᾽ ᾿ ᾿ 

εἰς τὰ ὕστερον μέλλοντο; ῥηθήσεσθαι, μὴ οὐδενὸς ἄξιοι 
“ “᾿ 2 ͵ 

εἰρυεν κριταὶ ἢ καὶ τὰ πράγματα αὐτὰ ἀπιστὰ εἴη. 
κ “" Ἱ 

ΕΧ. Νὴ τοὺς θεούς, ὦ Φαίδων, συγγνώμην γε ἔχω 
Β. Ἂν Ν Ν » ᾧ ων ᾽ ,ὔ 7 μιν ἐν 

υμ"ν».- κοι γὰρ ουτον ("ε γυν αἀκουσῶντος σοὺ τοιοῦτον τι 

᾽ Ἂ. ἍἑἪ 

λέγειν πρὸς ἐμαυτὸν ἐπέργετωι, Τίνι οὖν ἔτι πιστεύσομεν 
ψ' ς Ν 7 Ὶ Ν " ἃ ς 7 μὴ 

λόγῳ; ὡς γὰρ σφόδρα πιθανὸς ὧν, ὃν ὁ Σωκράτης ἔλεγε 
΄’' “ 7 7 “ 

λόγον, νῦν εἰς ἀπιστίαν καταπέπτωκε. θαυμαστῶς γάρ 
ε ; οὰ 3 4 Ὁ Ἁ ᾽ 7 Ἁ 

ῥου ὁ λογος οὗτος ἀντιλαμβάνεται καὶ νυν καὶ ἄξει, τὸ 

ΟΑν. ΧΧΧΨΊΙΠΙ, μὴ οὐδενὸς ἄξιοι εἶμεν κρ.] Κ΄. εἴημεν. Ορέπι θη ἦμεν, ἱπ 
α1ο Ἰαἰθθδί ἔοτπια Ατἰςα εἶμεν, σαδτη τϑϑιϊαΐηλι5, 1 6ϊπά6. αὐτά ροϑε-πράγματα ἱπ 
τ 1018 Ορίϊπηα ποίς 1115 ἀθϑιἀθσδίυγ, χαρά ἰδτηθη βεσνδπάυτη Ραΐαμυβ. ϑεαὰ ῬτὸῸ 

εἴη, ααοά 46 Ἡοἰπάοτῆϊ σοπ]εοίατα γϑϑεϊ αἱπηιβ, ΕΠ ῚΪ οπηπθ5. Βαροπί ἢ οοπέγα ἀϑυπι 
Ἰοααθηάϊ. 

ὡς γὰρ σφόδρα π.} ὅ8:1ς. οοἀά, ἔδτπηθ ΟΠΊΠ68. 
τεῦπαυϊς ἩοϊηΔοτῇ, 

1 ρΡαίαθαί, 
στανϊίαία. 

ΑΙά. δὲ ϑέθρὶι. ὅ γὰῤ σφ., ηυοᾶ 
Τάοπν νἱγῦ ἀοοσίαβ ἀοῖπάθ λόγον ροβὲ ἔλεγε θἰθϑαπίϊυβ Δ] οἴ τη 

Νοπ τϑοΐίθ, ορίπου. Ναπι μξο σοοΐὶβ σορϑίϊο πὸπ εᾶγοΐ νἱ εἷ 

Ολνρ. ΧΧΧΎΥ͂ΙΙΙ. σ. εἰς ἀπιστίαν 'κ.----Ἶ 
Τλαίῖνυ8 τοῖς προειρημένοις λόγοις ρ6η- 

ἄθε ἃ ποιρῖὶημθ σϑῦθδ}ῖ ἀπιστίαν, ἀ6 αυἃ 
σοπϑίσασίίοπο να, δά ῬΠΙΘΌ. ρΡ. 30. οἱ 

δα ἘΜΓΒΠΥρ τοη. Ρ. ΤΟΊ 56- δρᾶ τὴὺ- 
ἰαΐα ἀοῖπ6 σοπβίγιοϊοπο εἰς τὰ ὕστερον 
μέλλοντα αἰϊεϊξατ. Οφέθτγαπι β᾽π|1}}5 ἀϊο- 
τίο οϑὲ ῬΒΪ6Ό. ρ. 15. Ε. εἰς ἀπορίαν---- 
αὑτὸν καταβάλλειν. 

τοιοῦτόν τι λέγειν πρὸς ἐμαυτὸν ἐπέρ- 
χεται] ἢ. 6. ηιϑιίηὶ οἔΐαηι αἸιϊνυιὴν ἐα 8 

γε 8ιὑϊξ οσορὶἐαἰῖο. Ναπι λέγειν πρὸς 

ἑαυτόν Θϑὲ 8δοιηι οορίίαγο. 
Ὁ. ὃ λόγος οὗτος ἀντιλαμβάνεται 

ἢ. ε. ηυνὴῇοθ πιὸ σαρὶξ, ἴΐα τιξ αὖ αἰέενα 
ἐἰϊα βοπέθηξϊα φιαϑὲ αὐδίναϊιαν οἔ αὐαμςατ,. 
Ῥδγρογαάτῃ Ηοιηδονῖ, : ηεὲρέοο τῖὲ σαρὶξ 
εἰ ἀεοἰεείαξ ἤαὶ ἔμα ταΐϊϊο. Νεο αἱ 
ταῖϊο δϑί Ἰοοΐ, ἃ νῖτο ἀοοιϊίββίιαο Το δεῖ, 

Ῥασιηθηϊᾷ, 8 10. νέοε---εἶ ἔτι καὶ οὔ πώ 
σου ἀνείληπται φιλοσοφία, ὡς ἔτι ἂν- 
τιλήψεται, ἢ. 6. πεείμηι γἱιϊοϑορλιῖα ἐξ 
ἑέα σερὶξ, πιὸ ἐγπιρονγίξε πυμ ἐϊξιαϊηὶβ ομρὲ- 
Ἠϊοῦ68 ἀΞΡΕΥΡΉΘΥ 8. 

καὶ νῦν καὶ ἀεί] πιρις, πὲ απ ΒΕ ΡῈ 
απέεα. νἱὰ, ϑομοἴον, δὰ Ξόορβοοῖ, Απεῖρ. 
ν. 18]. 

ΓΙ 
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᾿ ’ὔ οὶ. ἂψ » - Χ ᾽ὔ Ά, ω ς ͵ Ζ 

ὡρρμυονίαν τινὼ ἥμων εἰναι τὴν ψυχήν, κωὶ ὠσπὲρ ὑπέμνησε 

με ῥηθεὶς, ὅτε καὶ αὐτῷ μοι σαῦτω προὐδέδοκτο. καὶ 

πάνυ δέομναι πάλιν, ὥσπερ ἐξ ἀργῆς, ἄλλου τινὸς λόγου, 

ὃς μὲ πείσει, ὡς τοῦ ἀποθανόντος οὐ συναποθνήσκει ἦ 

ψυχῇ. 

λόγον; 

λέγε οὖν πρὸς Διός, πῆ ὁ Σωκράτης μετῆλθε σὺν 

καὶ πότερον κἀκεῖνος, ὥσπερ ὑμᾶς φής, ἔνδηλός τι 
α. «ἡ 9 ᾽ὔ “ Ε ᾽ Ἀ 7 Ε] ΄ “ ,, 

ἐγένετο ἀγθόμνενος ἡ οὐ, ἀλλὰ πράως ἐβοήθει τῷ λόγῳ ; 
παν “" 3 7 δ ..9 “ 7] δ᾽ εν ἣν ς 

καὶ ἱκανῶς ἐβοήθησεν ἢ ἐνδεῶς; πάντα ἡμῖν δίελθε ὡς 

ΦΑΙΔ. Καὶ μήν, ὼ ̓ Εχέκρατες, 

πολλάκις θαυμάσας Σωκράτη οὐ πώποτε μᾶλλον ἠγάσ- 

7 2 7 

δύνασαι ἀκριβεστατα. 

Ἅλ ΞΖ ἂ Ἁ Ν “ 3 “ 7 

θην ἢ τότε παραγενόμενος. τὸ μέν οὔῦν ἐχείν Οτιί λέγοι 
3 -“ Ε 5. ἌΧ ᾽ 3 4. δῇ ,ὔ νι τ 

εκείνος ἰσωὼς οὐδὲν ἄτοπον: ἀλλ ἔγωγε μᾶλιστοῶ εθαύ- 
, κρ. »» Ν »“Ὡ ς «7 ΝΕ 3 »“» Ἂ 

μῶσω αὑτοῦ πρῶτον μὲν τοῦτο, ὡς. ἥδέως καὶ εὐμνενῶς καὶ 

ὅτι καὶ αὐτῷ μοι] '. καί ἀθοταὶ σοπίστα Πάρι ῥ]ασϊτποσιτα σοα!σαη1. 

καὶ ἱκανῶς ἐβοήθ.1 Υ΄. ἢ καὶ ἧκ., αυοά Βέίθρμαπαβ τηυΐατὶ νο]ερθαΐ ἴῃ καὶ εἰ ἱκανῶς 

ἐβ., αὶ ἰαριτον ἴῃ ὑπὸ οοα. ΕἾοτ. Με γᾶπι Ἰεοοποια ρσραθγυπὶ Κ᾽ δῦο. ῬΔΙ1Β. ἃ]. 

καὶ ὥσπερ ὑπέμνησέ με] φξἔ Ἠι6 ηιιαβὲ 
δογηπιοποζεοϊξ τι ἐρβϑιηι φημ ἴῃ δα οπι 

δμεῖδ86 βοπἐοηἐΐα. Ῥετρθγδια θηΐπι Ηδη- 
ἀοτί, δὰ ταῖν]. Ρ. 384. ο. ᾿ἰδίαά ὥσπερ 
ἐητογρτείδίυν ρ᾽Ὸροηιοαιιηι. 

πῇ ὃ Σ. μετῆλθε τὸν λόγον. ---Ἴ φιο- 
σῃοίίο 5. ρον ϑοοιιέιι8 δὶξ δὲ αὐ Ππεηι ρεγ- 
ἀπαοτὶέ ἰὐδριξαϊιοποηι 46 απϊηιὶ ἸΔΊΟΥ - 
ἐαἰϊξαΐε. 

ἔνδηλός τι ἐγ. ἀχθόμενο] Ἐδοίε 
τηοηυΐι Ηφὶπαοη, τὲ δὰ ἀχθόμενος Ρ6τ1- 

ἔποσο, υἱ ϑορϊβῖ, ἴῃ. ἂν---τε τῷ μήκει 

πονῶν ἄχθῃ. Χοπορῆ. Οντορ. τ. 4, 2ὅ. 
μὴ ὃ πατήρ τι ἄχθοιτο. ἸΤ)ϑιποβῖ. ΕΡ]- 

Βίοϊ. Ρ. 1478. 9. εἰ ἀχθεσθέντες τι---- 
μηδὲ πρὸς τελευτήσαντας ἀπαλλαγήσον- 

Ται. --- πράως βοηθεῖν τῷ λόγῳ, «ηϊιο 
απΐπιο 80 ΘΟ. ΤΟΥ γαϊὶοηὶ ἱ. 6. απ (ἰ6- 
“επάονε εἰ υἱπάϊοραγο α αιιὑϊαἰοπίδιι5 οἱ 

γερτεἰιεπϑιοηνιιβ, ἐξα τὸ ἀαυθΥ αν 1οΥ υνι 
βεπέοη ἐἶαβ ποὴ Ἰιοίοδίο {6} α8. 

Ῥ, 89. τὸ μὲν οὖν ἔχειν ---1 Νοίαθῖ5 
ΣῈ]. αἰιτασίίοποι, Νὰπι ῥτορτὶς 

6586. ἀθθεοθαΐ : τὸ μὲν οὖν ἔχειν ἐκεῖνον 
ὃ λέγοι. ϑϑοπίθηία δαΐθπιὶ ἤεθο δϑῦ: 

Ωμοὰ {{|π6 μαθεὺαΐ φιῶ αα {ἰἰα8 αιιδῖ- 

ἑαξϊοηε8 γοβροπαεγεῖ, Ἰὰ χφιϊάφηι ποΉ, Ἠιῖ- 
γιιῆι 65... Νὴ ἄτοπον εοἰϊᾶτα ος ἰοδθοὸ 
1άθτῃ βἰρηϊῆοαῖ αποα θαυμαστόν, 46 αὰο 
Ὁ5} 8101 ΟΙἸΧΙΠη118. 

ὡς ἡδέως καὶ εὐμενῶς] Ιι. 6. ὅτι οὕτως 
ἡδέως καὶ εὐμενῶς. νά. δὰ Οτίοπ. Ρ. 48. 
Β.--ἀποδέχεσθαι ἢ. 1. ποπ παρϑί ργ7Ὸ0- 
ὑαπαὶ 5ισυϊβοαί!οπ θη), υὐ ραϊαῦυαΐ Πα π- 
Κρη. δά Τίμ). Ο]οββαῖ. ἢ. 9., 564 εϑβί 

δ: τ ΡΠ ]ΟἸ του απδνθ, ἀπ᾿ ιν θη, αἰ πο ηιοη. 
Αὐάϊθθα νϑῦο ϑοοδίθβ δἀοϊθβοθηί απ 
ἀπδιτίαίϊο 65 ἀἸο  Υ ποῖ Βοϊατα ἐμ ϑϑη ον" 
αο ὑοπμευοῖο, 564. οἴζατη ἄγαμένως, ἢ. 6. 
1, αὐ Θοτιτα Δουτη6η. οἵ Ἰπρθηϊατῃ Δα τηϊ- 

ταγϑίυσ, Εταυβίτα ἱριίαγ Ταϊξ αἱ ἀσμένως 
οΟΥροπάσπη ρΡαΐατοί, αὰ0 181] φροΐυϊῃ 
ΘΧΟΟΡΊΔΥΙ 16] π]ὰ5.---Οοα ροβί πρῶτον 
μέν ἰηΐδτίαν ἔπειτα---ἔπειτα, ὕτοὸ αδὶ- 
ἰαίίογα πρῶτον μέν, ἔπειτα, ἔτι δὲ καί, 
᾿} 05. τα ϊομΐβ ΘΧΘΏρΙα ααΐα νἱάθο 8 

89 
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ἋΣ ἌΝ ω͵ » Ν ᾿Α ᾿ ᾽ ΓᾺ "ὔ , 

ἀγωμένως τῶν νεωνίσκων τὸν λόγον ἀπεδέξατο, ἔπειτα 
ἐ “ ε 7 ᾽ ε! 7 ιν "“ 7 3) 

ἡμῶν ὡς ὀξέως ἤσθετο ὁ πεπόνθειμμεν ὑπὸ τῶν λόγων, ἔπειτῶὰ 
᾿" », ᾽ 7 

ὡς εὖ ἡμᾶς ἰάσατο καὶ ὥσπερ πεφευγότας καὶ ἡττη- 
ν. Ἴ δ Ν "ὕὔ Ν Ν 7 7 

μένους ἀνεκωλέσατο καὶ προὔύτρεψψε πρὸς τὸ παρέπεσθαί 
"»“ν Ἁ "»““ 

σε καὶ ξυσκοπεῖν τὸν λόγον. ἘΧ. Πῶς δή; ΦΑΙΔ. Ἐγὼ 
Ε “Ν ] »" ᾽ “ » 

ἐρῶ. ἔτυχον γὰρ ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ καθήμενος παρὰ τὴν 
Υ 9 Ν 7 Ν ΑἾ 

κλίνην ἐπὶ γωραιζήλου τινός, ὁ δὲ ἐπὶ πολὺ ὑψηλοτέρου 
ἌΔἝἪ;͵ 2 ᾽ὔ 

ῇ ἐγω. 
Ἃ, 

φῶς 

ξειν 
Ἅ, 

τὰς 
εν ᾿ 

ω Σωκρατες. 

ἘΜ 

ν»» “ ο Ν ἔ Ν 7 

καταψήσας οὖν μου τὴν κεφαλῆν καὶ ξυμπιέσας 
Δα »-» δ πὶ Ἁ 7 ,»,7 ΄ διὰ ζ ΄ ΄ 
ἐπὶ τῷ αὐχένι τρίγας ---- εἰώθει, γάρ, ὁπότε φύγοι, παι- 

Ε 3, Υ 7 “.ι»Ὁ΄ἫὉἝὋὉῃ'! κὰ 

μου εἰς τὰς τρίχας ---- Αύριον δή, ἔφη, ἴσως, ὦ Φαίδων, 
8. ᾽7ὔ ᾿ς ΕῚ "“, " “ ᾿ 2008 7 

καλὰς ταῦτας κόμας ἀποκερε. Ἰοικεν; ἦν δ᾽ ἐγώ, 
"7 7 ο “-- 

Οὐκ, ἄν γε ἐμοὶ πείθη. ᾿Αλλὰ τί; ἦν 
᾽ὔ " ΩΝ Ν Χ 3 Ν Ν ἈΝ ΄' 

ἥμερον, ἐῴη, κάγω τᾶς εμῶς καὶ σὺ ταῦυταᾶς, 
Ἂ δ ξ »-ν ς γ᾽ ͵7ὕ] , Ἁ Ἄ ᾽ Ν 

ἄνπερ γέ ἡμῖν ὁ λόγυς τελευτήση καὶ μὴ δυνώμεθα αὐτὸν 

ἐπὶ πολὺ ὑψηλ.] Ψ'΄. ἐπὶ πολλῷ. Μὸοχ ἀποκερεῖ Βοάϊ, ἃ Ρτ. π|. οἱ ΕἸοΙ, ῥὑσὸ νυἱβ.. 

ἀποκερῇ. ΑἸΠ ροτροτᾶπι ἀποκερεῖς. 
ἡμῖν ὁ λόγος τ. 85:16 1001 ορύηϊ δίααθ Ῥ] ασῖταὶ ρτὸ σὰ ]ρ. ἡμῶν, 

νϑίι. δάϊί, δυνάμεθα. 

Ἠεἰπάοτβῆο ποπ πἷδὶ ροἰββιτλα 6586 ἃ]- 
Ιαΐα, ΡῬΙ ατα Ἰπάϊοατθ ΠῸπ ΔῸ τῷ Δ᾽ ΙΘΠΌτα 

νἱἀδίυγ. (ὐοηΐογαβ ᾿ρίτυν ΖΦ βοῦν}. Αράτῃ, 
ν. 1318. Δτβίορι. ῬΙαΐ. ν.11038. Χε- 
ἨΟΡἢ. Ογτορ. τιν. ὅ,1. Μοπι. τπ|, 1], 
14. τν.ὅ,1. ῬΙ]αί. Τίορρ. τι. Ρ. 669. 8. 
---Ποἰπάθ ποίδ 18 τηϑδρι οτος δ θρδῃ- 

τα. Οὑππηὶ θηΐπὶ νου θαπι πεπόνθειμεν 

ἀθ τὩρτοῖϊβ δὲ σἱοὶὶβ 1π|6]}101 ροβϑϊξ, 
αὐϊίαγ δὲ σευρο ἰάσασθαι, απϊηιιην βϑαΉ αν» 8 
1.6. α αιιδἱἐαξιοπῖθιι8 ᾿ἰθόγανο, οἵ νυ 8 
πεφευγότας καὶ. ἡττημένους κ. τ. Δ. ἴπ- 
οἰοδίατη ἱπιαρίποια ΤΩΔΡῚΒ οἰϊὰπ 6Χ- 

ογδί. ε 

Β. ἐπὶ χαμαιζήλου τινός} Τη16}]. δί- 
φρου ν6] θρανίου. 'Τίιησι5. ΟἸΟΒΒΑτ, ν, 

χαμαίζηλος: διφρίον μικρὸν ἢ ταπεινὸν 
σκιμπόδιον. 

κόμας ἀποκερεῖ] ἀείοπάενὶ {ἰνὶ }ιι- 
δενὶς. Ἦτος διυίΐθτα ἴδσοτο ἰπ Ποῖα .50- 

Ρτο δυνώμεθα 

Ιοραπέ. ν. ΨΖυηΐϊὰβ ἀθ (ὐοπιὰ 5, νυν. δὲ 

ἱπιίρρ. δὰ “Ἐ]1αη. Ψ'. Η. νιττ.. 8, Ταν]ογ. 
δ “,5εμῖη. δᾶάν, (Οἰθβῖρῃ. Οταῖ, Οτ, 
νΟ]. τττν Ῥ. 6008. 

᾿Αλλὰ τί ;7 56. βούλει ποιῶ. ν. Ἐπὰ- 

{ΠΥ ΡΏτΟΙ. Ρ. 14, ν. δἵ αυ οἰ Περσὶς 
Ἡεοϊπάοτί, δὰ ἢ. 1]. ᾿ 

ἐάνπερ γε ἡμῖν ὃ λόγος τελευτήσῃ] 

Νοία εϑὶ ἀϊοίΐο οὲ ῬΙαίΐοηὶϊ τηδχίπιθ 

(τοαυθηίαία ὅ λόγος οἴχεται, ὃ λόγος 

ἐκφεύγει, ὃ λόγος σώζεται, αὐὰπὶ ῥγῸ 
βϑηϊοπίε τα τοπθ μος ΙΟσΟ ΒΔ ΡΙ Θ Πίευ ῬΕΙ- 

πγαίανις συτὰ 8118 ταϊ 5 υϑἰϊαίαᾶ. ὅ8Ξ.6π- 

ἰοητϊα δαΐοπι πὸ δβὲ : δὲ ἀρραγμεγὶξ 

εἰἰδριίαϊίοπενι 6 απϊηιὶ ἱπιπιον αἰξέαξε 
ἐπϑέϊξιιίατι ταπαηι 6586 εἰ ζαΐδβαμι, ἐξα πὲ 

πιο πιοὰο αὖ ἐἰ 5 αὐιὐϊξαϊοπῖδιι5 εἶ γὲ- 
Ῥγειοη5ἱονῖδιι5 μοδδὶξ ἰἰδεγανὶ ας οἷν» 
εἰϊοαν, 
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ἀναβιώσασθαι. καὶ ἔγωγ᾽ ἄν, εἰ σὺ εἴην καί με διαφύγοι 

ὁ λόγος, ἔνορκον ἂν ποιησαίμην ὥσπερ ᾿Αργεῖοι μὴ πρό- 

τερον κομήσειν, πρὶν ἂν νικήσω ἀναμναχόμνενος σὸν Σιμμίου 

᾿Αλλ᾽, ἦν δ᾽ ἐγώ, πρὸς δύο οὐδ᾽ 

ὁ Ἡρακλῆς λέγεται οἷός τε εἶνωι. ᾿Αλλὰ καὶ ἐμέ, ἔφη, 

σε καὶ Κέβητος λόγον. 

σὸν [Ιόλεων παρακάλει, ἕως ἔτι φῶς ἐστιν. Παρακαλῶ 

φοίνυν, ἔφην, οὐχ, ὡς Ἡρακλῆς, ἀλλ᾽ ὡς Ἰόλεως τὸν 

Ἡρακλῆ. Οὐδὲν διοίσει, ἐφη. 

ὥλρ. ΧΧΧΙΧ, ᾿Αλλὰ πρῶτον εὐλαβηθῶμεν τι 

πάθος μὴ πάθωμεν. Τὸ ποῖον; ἦν δ᾽ ἐγώ. Μὴῆ γενω- 

μεθα, 

(μένοι, 
᾽ “Ἃ 7ὔ ΄. Ἃ Ἂ;, ἃ "»“» Ε .ο- 7 

σάθοι ἤ λογους μσησᾶς. γίγνετοι δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τρο- 

ἊΝ ᾽ ἰγ 7ὔ “ ς 4 7 

χ ὃ ος, ῥμσολογοι, ὠσπερ οι, μισάνθρωποι γίγνο- 

ε Ε Ε᾽ " “ Ε »ο 7ὔ Χ 

ὡς οὐκ ἐστιν, εφῆ, Οο Τί ὧν τίς μεῖζον φουτοῦ κακον 

, ᾿ ΄ “ Ν λιν 
“σου μισολογία 7Ζε κοι μισανθρωπίω. ἤ τε γὰρ μισανθρωπίω 

᾿ δύ 5 ων Ψ Χ ων 7 7, ΕΑΝ 

ἐγνουετας εὖ του σφόδρα τινὶ σιστευσῶι ἄνευ τεγνῆς, και. 

οὐδ᾽ ὁ Ἡρακλῆς] Ν΄. οὐδ᾽ Ἡρακλῆς, πϑρ]θοἴο τίς Ε}]0. 

εἰ ---με διαφύγοι ὃ λόγος} ἢ,. 6. 5ὲ 
γϑοία γαΐζὶο πιὸ διρβεγεὶ δὲ ψιιαϑὶ φοἰα- 

ῥεγοέι"; δὶ ΠῸῚ ΡΟβ56 πὶ ΔΙρΡΌΙΩΘἢ 5 
Ἰάομοϑῖθ ἀόοθσθ ΔηΪσαΌΤΩ 6556 ᾿πη]η0Γ- 
ἴδ! οτλ. 

ἔνορκον ἂν ποιησαίμην) 6] απο 
μι οὐβίγη ᾽ ΟΥ̓ΘΊη. 

ὥσπερ ᾿Αργεῖοι] ΗΙ Θπ᾽η ἃ" [ἃς6- 
ἀφ τηοπ 115. σἱοῖὶ σομβιϊποσαπῦ ΠΟΙ ὈΥΪ118 
ΘΟΙΠἃ5. ͵ογθ, αιιὰπ) σ]οϊουϊατὴ το ρογίδβ- 
βθηΐ, παιταπίθ ΗἩδγοαοί. τ, 82. 10)6 πρό- 

τερον πρίν, πρῶτον πρίν, πρόσθε πρίν, 

πάρος πρίν γν. Ὥυκον. δ ΤΠυογά, νι. 
51. οἱ Ἀυδηκαπ. δά Ποι. Η. ἴῃ οσοσ. 
ν. 393, 

πρὸς δύο οὐδ᾽ ὁ Ἡρακλῆς} ῬτοΟνΕΙΡΙΙ 
οΥἷβο ᾿ποοτῖᾶ, βθηίθηςᾶ 5815 ἀρϑυία ϑϑί, 
ν. ϑομο)αβί, δά ἢ.]., αῦθιι ἀοοία 8:ι- 

ποίφεϊοπα 1Ππδίσανις ΒΒ Π ΚΘ πΙ 5, οὐ} 5 

αἰδριι αϊλομθπι ὨΌΡΘΙ οὰπὲ ΟΥ̓ΌΘ ὁσιάϊιο 

ΘΟ πίονι (ἰθ9] 5 ἴθ ΒΙΡ] οί εσδ- 
Οὐ, Νον. νο]. 11. Ρ. 1ὅ 546. 

ἕως ἔτι φῶς ἐστι] απίο χιαπὶ 8οὶ ο0- 
οἰαϊέ,. Ναμα ἀδιπμπαίϊ ροϑὲ 50]15 οσοᾶ- 
ϑΌΤΩ ψΘηΘη. ΠῚ δα 50] θαηΐ. ν. 6. 
ΤΩΣ; 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΧ, τὸ ποῖον :] ἢ..6. ποῖόν 
ἐστι τοῦτο τὸ πάθος, ὃ λέγεις ; ν. ἤετ- 

τηᾶηη. 8 Ἴροτγ, ἢ. 705. Ἐἰχθιηρίοσυτα 

ΠΌΡΘτα δά }). 1, Θοπάαχῖς ΥΝ ν θη ῦδ οι. 
Ὁ. τούτου κακὸν π. ἢ λόγ. μισ. 68 

νΕ 8 ἢ λόγ. μισ. ροβὲ τούτου 11 5. ν. 
Ἡεϊπάουῖ, δα ἀοτρ. ὃ 120. Ρ. ὅ00. ο. οὗ 
τί ἂν μᾶλλον σπουδάσειέ τι5---ἢ τοῦτο, 

ὅντινα χρὴ τρόπον ζῆν. Οἴδοῖο ἀ68 
Ν, Πὴ... 1ὅ.. Ομ φμία αὐϑιιναἶιι5, φιαηι 
αἰιξ γ88 δογαϊάας αἰφιιο εἰεξογηιος ἰδουιια 
ποπονὸ αῇίεονε } 1)6 ματιἰοὶρίο μισήσας. 
οἴκαδ, Ββυνου. 



110 ΡΙΑΤΟΝῚΒ 

ΓΒ, , ΄ 3 “ΟΝ ἮΒ , ἃ - Χ ᾿ 
ἡγήσασθαι παντάπασί τε ἀληθὴ εἰναι καὶ υγιῶὼ καὶ πίιστον 

Χ "ὔ] 7 ᾽ ν Ω «ες “ "“ 7 

ΖΤῸν ἄνθρωπον, ἐπείιτῶ ολίγον ὑστέρον εὑρεῖν τοῦτον πονηρὸν 
Νν ὦ» “ νι -» ᾿ 

σε καὶ ἄπιστον, καὶ αὖθις ἐτέρον. κοι οτῶν τοῦτο πολλάκις 
Ψ' ἣν ἡ τὰ ᾽ὔ ᾽ὔ «' “ "Ὁ " 

πάθη τις, καὶ υπὸ τουτῶν μᾶλιστα, ους ἂν ἡγήσαιτο οἰκειίο- 
Ἀ “Ὁ Ἁ Ἀ 7] 

Ἑ τάτους τε καὶ ἑταιροτἄτους, τελευτῶν δὴ θωρνὰ προσκρούων 
-“ο“᾿ Ἀ -“ ᾿ Α, ᾽ ἈΧ ε Ν Ὁ Ν 

ῥίσει τε πᾶντας καὶ ἡγεῖται οὐδενὸς οὐδὲν υγίες εἰναι! τὸ 
ἍἋ 3 ᾽ὔ “ “ ᾽ 

παράπαν. ἤ οὐκ ἤσθησαι οὕτω πως τοῦτο γιγνόμνενον ; 
7 ΝΖ δι Σ Ψ ΕΝ “" δ. ὦ Ε 7 Ἀ 

Πάνυ γε, ἦν ὃ ἔγω. Οϑύκουν, ἢ δ᾽ ὅς, αἰσγρον; καὶ 
“« “ 7 ὔ -“ Χ ἥ ε -“" 

δῆλον, ὅτι ἄνευ σέγνης τῆς περὶ τἀνθρωπείὼ ὁ τοιοῦτος 
»“-΄« 3 "»οὩ »᾿ῳῃ δ - 7ὔ Ἀ 

χρῆσθαι. ἐπιχειρεῖ τοῖς ἀνθρώποις; εἰ γὰρ που μετὼ 
,ὔ 2 “" Ὁ " ᾿ ΄ὔ Ἁ Ἀ 

90 τζέγνης ἐγρῆτο, ὥσπερ ἐγει, οὕτως ἂν ἡγήσατο, τοὺς μὲν 
Ἀ ἈΝ Ν ͵ὕ 5 ὧν “ ε 7 

χρήσσους καὶ πονηροὺς σφόδρα ολίγους εἰνῶι ἑκατέρους, 
ΧΝ Ν ἃ γ - ον . ἫΝ ᾽ 2 7 

φοὺς δὲ μεταξὺ πλείστους. ἸΠὼς λέγεις; ἢν δ᾽ ἐγώ: 
“ ἐν Ψ Χ "Ὁ , - Χ ; ᾿ 
Ὥσπερ, ἦ δ᾽ ὃς, περὶ τῶν σφόδρω μικρῶν καὶ μεγάλων 
7 ᾽ ΕΑ “Ἃ 7] ,7ὔ “ἃ ͵7ὔ . 

οεει τί σπονιώτερον εἰνοί ἢ σφόδρα εγῶν ἢ σφόδρα ῥμικρον 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΧ, καὶ ὕγιᾷ] Μ΄. ὑγιῆ, αυοᾶ βϑροπία σοΥτοχὶ, Ῥδυϊΐο δηΐθ Τυθίπσ. 
παντάπασί τε (Ρτο νυ]ς. γε) ἀληθῆ εἶναι, φᾳπᾳοα τεςορὶ οὐ Ἡδιπάοτί, 

ἢ οὐκ ἤσθησαι κ- τ. λ.} Μετ. οαϊι. ἢ οὐκ ἤσθησαι οὔπω τοῦτο γιγν. ΒοΑ]. ΤᾺΒ. 

ψ η. 811} ἢ οὐκ ἤσθησαι σὺ τοῦτο γιγν. Θιιοὰ πο5 ἀδάϊπιιβ, Ἰὰ οχ οοἀά, ΕἸοτΓ. 

Ῥαυῖ55. σθρϑίϊίατη οβί, ρστοχίτηθααθ δοσεαϊί δὰ οϑίθσοσυτη Π τόσα ᾿Θο ΟΠ 6 Πι. 
οὕτως ἂν ἡγήσατο] Υ'. ἡγήσαιτο, ἡηυοά 6χΧ ]Ἰαυοί 11 τῖ5 ορίϊτηε ποίξ οὔτ 8115 

ΘΙ’ ΘΠ ἀδν ἼΠ1115. 

παντάπασί τε ἀληθῆ εἶναι καὶ ὑγ.} 
ΝΕ ἴθιηεσθ {ἰτὰ]θοΐδτη ρας68 νοου πη τε; 

παντάπασι οἴϊατι ἀπο ὑγιᾷ σορὶ(αίϊϊοηθ 
ἰτεσαηάστῃ δίς. Οδίθσα)Ἡ σφόδρα εδβὶ 
πϊηιλι, αὐ ΒΘ Ρ6 4}10].---ἔπειτα δἰϊδτα 
Ὠΐο ρῥῖὸ κἄπειτα ἀϊςσίι. ν. Αροϊ]ορ- 
ϑοοΥ. Ρ. 28. 0. 

Ε. Οὔκουν αἰσχρόν :] πὶ, τοῦτό ἐστι. 
Π6 1185, σὰ Ρᾶ}}1ὸ ἃπίθ ργτθοθαυπί, οἷ. 

Αὐἡδίορῃ. ΡΙαΐ. ν. 362. φεῦ, ὡς οὐδὲν ἀ- 

τεχνῶς ὑγιές ἐστιν οὐδενός. Τηΐτα μ. 90. 
6. ὅτι οὔτε τῶν πραγμάτων οὐδενὸς οὐδὲν 
ὑγιὲς οὐδὲ βέβαιον. Οταίν], οχίτ, ὡς οὐδὲν 
ὑγιὲς οὐδενός. 

Ρ, 90. τοὺς μὲν χρ. κ. πον. σφόδρα] 
Ῥεσαποὶ σφόδρα ἀὰ χρηστοὺς καὶ πονη- 

ρούς, πὸπ δὰ ὀλίγους, πα 6 Ἀ5ΒΘ ΕΟ 
Ἡδοἰηάοιῆο, βου απ απ ρυϊδηϊὶ τοὺς μὲν 
χρ. κι π. σφόδρα σφόδρα ὀλΐἴγους εἶναι, 
Νιπίγαμα ὀλίγους αὐτὰ τονώσει Ῥτοηυ- 
ἰδπάσι. Αραϊοὶ. 106 Ἰοείγ, Ῥ] δὲ, 1τι- 
Ρ- 22. εἀ. Ἐπὶ. 8εὦ ἀρργίηιε ϑοπος εξ 
βῖπε ηιει(ϊοονὶἑαξο ἀδέενΥΐριο8 μαϊοοβ αὐ- 

γποά γι ΚγαγοΥ Ἔδῳῖε, εἶ, τι ἴρβε αἷξ, πῖι- 

γηθν αὐγὶϊε8 6886: 608 αἰξεηι, φμὶ πδς Ρμίαπε 

ορέϊηιὶ πεὸ οπιπῖπο αἰεἰονΥϊηινὰ δὲπὲ, δε. 
ημαδὲ ηιοάϊε πιογαιϊὶ, μία γε8 ε586. 
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»- ᾿ ΄ ΓΤ Ὡς αν. ΝΣ ἀμ κα 

ἐξευρεῖν ἄνθρωπον ἢ κύνα. ἢ ἄλλο ὁτιοῦν; ἢ αὖ ταγὺν ἢ 
7, ᾿ Ν “Ἃ 

βραδύν, ἢ καλὸν ἤ 
Ε [ἡ 7 »“" ’ Ν Ν ᾽7 ο 

ἤσθησαι, ὅτι πάντων τῶν τοιούτων τὼ μὲν ἄκρω τῶν 
“ . Ἀ ᾽ 7ὔ Ἀ Ν Χ Ν 

ἐσχάτων σπάνια καὶ ὀλίγα, τὰ δὲ μεταξὺ ἀφθονα καὶ 
“ 7 3 3 

Ούκουν οἰει, εἐφη, εἰ πονή- 

Ε 7ὔ ᾿ Ν αἵ 7 Ἃ ᾽ 
αἰσχρόν, ἤ λευκὸν ἤ μελανω; ἤ οὐκ 

ωὰ γ,.5 7 

πολλά; Πάνυ γε, ἦν δ᾽ ἐγω. 
΄ὕ ᾽ Χ 6 7 7 “ὁ ὁλί. ς ὙΡ 7) Ἁ 

οίοις ἄγων προτεθείη, πᾶνυ ὧν ολιίγοῦς και ενταυθω τους 

7 “» ΑΨ. δ’ ΒΩ ἋΝ ῳ Ὁ ΟΝ 7, 2} Ἢ 

πρώτους φανῆναι ; Εἰκός γε, ἦν δ ἐγώ. ἹἩ κὸς γάρ, εἐφή 
3 ,7ὔ »- 3 Ψ 4}. 

ἀλλὰ ταύτη μὲν οὐχ, ὅμοιοι οἱ λόγοι τοῖς ἀνθρώποις εἰσίν, 
9 . "“᾿ τῇ Ν ΄ , ΝΟ ,͵ὔ 2 ᾿. ΠΣ Γ “ 

ἀλλὰ σοῦ νυν δὴ προᾶγοντος ἐγὼ εφεσπομν, ὧλλ ἐκείν ἤ, 
3 7 2 ,ὔ Δ.» -“-Ἤἠὠἠ  ἑ “5 ΕΣ “Ὁ Ἶ 

ἐπειδάν τις πιστευσή λόγῳ τινί ἀληθεῖ εἰναι ἄνευ τῆς περι 
ἃ 7 7 1) 3 7 [ἢ ᾽ »“ δό 

σοὺς λόγους τέχνης, καπειτο ολίγον ὑστέρον αὑτῳ ὀξη 
Χ “" ἣν « Χ " ϑδις δ' δ᾽ ᾽ 7 Ἷν ὃ 

ψευδὴς εἰνοῦ!, ἐνίοτε μὲν ὧν, ἐνίοτε ουκ ων, καὶ οαὔῦδθις 
Βι. Ανὦ ᾿ Ν “λ ὃν ἜΣ δὶ Χ ΑΝ λ γι 

ἐτερος καὶ ἐτέρος᾽ κῶὶ μολιστο θη ο( πέρι τοῦς ἀντί ΛΟ 

ἐγὼ ἐφεσπόμην] Ν΄ δἰ. οἄϊίι, ἐφεποίμην, ᾳφαοὰ 6χ οοἀ 4. πιαϊαίαπι. 

αὐτῷ δόξῃ} Τυῦ. δόξει. ν. δηποῖ. 
τοὺς ἀντιλογικοὺς λόγους] ϑῖς ΑἸΙά, Βα5. 1. οἱ σοἀά. ορίἱπιϊ. 864 Β45. 2..εἱ 

δίερμδη, αἰτιολόγους λόγους. 

τὰ μὲν ἄκρα τῶν ἐσχάτων] 6 ἐ“- 
ἐγόηιὸ (ἢ ἐαέγθηι). 

5. Εἰκὸς γάρ, ἔφη" ἀλλὰ ταύτῃ μὲν 
κιτ.λ.} ϑεάποη ποὺ οἷ Χόγοι ποηιϊηϊ- 
διι5 βἐηυϊο8 βίη, φαοὰ ἐἰογεηι μετ ραμοὶ 
εαἐγοηιϊέαΐε5 αἰἰϊηραπί, Ρἱμγὶηνὶ πιο ϊαγη 
ἑοπεαπὲ ταϊϊοηοηη δὲ υἱαηι: παρὰ αὐ παπς 
γῆι 60, ηιοὰ α ἐξ “ἱπίοΥγυρβαῦαν, πῶ ς 

λέγεις (ρ. 90. κ.),, ἀοἰαξιι5 διιγι: 86 
δαξεπιιϑ οιηι ἐἰ 15 Ἰναυοπὲ αἰϊηιιλα δἑηνλ ἱξι- 
αἴηῖδ, φιιοίί, δὲ ηιιὶβ αὐέθ οορὶίαπαὶ αἰ8- 
βγη ίψιο σαγοαξ, πιοίο πυϑγὶ, πιοᾶο [αϊϑὶ 

υἱαοηέιν,, ἱέα αὐ {αοῖϊο ἐπ φαηὶ ἐπα ισαγὶβ 
ορϊηπϊοποηι, τπὶΐ 6586 ἐπ ἐοία γἢϊιοβομἝιϊα 

οεγέω ἢυνηιώηιο βοϊοηἐϊα. 1ὴ)ε τορϑεϊτο 
ἀλλά ν. δὰ ἘΠ ΠΥ ΡΏτοη. Ρ. 15 54. 

σοῦ προάγοντος] ἐδ ἀπιοοηίο, 56. ᾿πίοΓ- 

τορδίϊοῃθ {|| πῶς λέγεις. 
ἀλλ᾽ ἐκείνῃ} 5ς. ὅμοιοί εἰσι. Ῥοβὶ ἧ 

ἀοβιἀθγαίυσ νοσθυμ Ππϊΐυτα. Ουοά πθ 

ἀρϑββεῖ, Ἡϑπάουῆμβ οχ οοά. Τυῦ. δόξει 

τϑοθρὶξ : αὺο ἔλοίο κἄπειτα ροδἰίαπι Θϑβὶ 

Ῥ͵ΙῸ ἔπειτα, αϑδὰ παυὰ ᾿ηϊοααοπίϊ. τ. 

Ηεϊηάοτγῖ, δά ἢ. 1, ο δοιιφίοσ. Μββίί. 

Οὐ. Ὁ. 86. Ναὰδ ἰδηθη πϑοδβϑαγίατῃ νῖ- 
ἀθίαν ρ] αππιοσατη οοαά. βοσϊρίαγαιη δόξῃ 
ΔΡ]ΟΘΥΘ : πᾶπιὶ Πυὰ κἄπειτα γΘΥΘΟΥ οἱ 
Βαΐὶς Ἰοςο σοπνϑηϊαξ ; ροϑβύ ἢ δαΐθπι 181] 
Δαάϊίυγ Δ ρ] 15, Ρρχορίθσθα απο ῥοῦ 

᾿ϑία ἐπειδάν τις πιστεύσῃ λ.----τερος "καὶ 
ἕτερος, ϑεπίθηςϊἃ 5818 τὴ ἀθοϊατγαία θϑί. 
ΘΟΒΙ ΘΙ Θυ ΟΠ ΓΒ : “ἦν ΝΝαοϊέναρ τογ- 

ἰϊονὲ βὲοἷι μῖθν, αϑϑν' ἀκ οἰπο Ῥοἶδο, τοῖθ 

τοῖν" 68 αἰοἶι αἰϊοη αι! οΥναρ θη ἰσγΉ  Ή,, 

ἴηι ἀθη Ζιυϊδεϊιθηβαΐξ.᾽᾽ (ΤῊ σοπϑοᾳιιοῆςο 
ἤοῦθ ἴοϑδος ἐξβοῖ, δμιξ ἴηι βμοἶν α ἩϊαΉ ΠΟΥ 

ἐϊιαξ το αΥὸ αὐἰε ὃψ οἰιαποε ἰο ἄγαιῖῦ ἐξ οιέ 
ἔπι ἰδ γανϑηἐἠο518.}ὺ Τιθπΐοῦ ἤοσοί μα 
ΔΠΔΟΟ] οἰ ἷα, δὶ ἣ ροβί ἐκείνῃ δθβϑβϑβϑί, 

Ο. οὗ περὶ τοὺς ἀντιλογικοὺς Δ. δ.7 
μὲ γαξϊοηὶ ἀ6 οπιηῖθιιβ πὶ πέγαπιψια 

ραγέεπι ἀἰδβριξαπαὶ ορογαηὶ παταπέ. Τηΐτα 

Ρ- 101. Ε- ἅμα δὲ οὐκ ἂν φύροιο ὥσπερ οἱ 

ἀντιλογικοί, 

Β 
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Ν ᾿ 7 ; ΨΦ' Ἃ5 ὃν “" " 
κους λόγους διωτρίψαντες οἰσθ τι τελευτῶντες οἰοντῶι 

7 ᾽ Ν ͵ 7 “ ἵ 

σοφωτῶτοι γεγονενῶε καὶ κωτωνενοήκενοι μόνοι, οτιί οὔτε 
"»μ 7 Γι Ν ὑδὲ ς Ν 3 ἊΧ Ζ ΡΥ “ 

τῶν πραγμνῶτων οὐδενὸς οὐδὲν υγιες οὐδὲ βεβαιον οὐτε τῶν 
΄ ᾽ Ὰ, 7ὔ να 4 3 -" “ ᾿ Ἐῤ 7 

λόγων, ἀλλὼ παντῶ τῶ οντῶ, ἀτέχνως ὠσπερ ἐν ἰυυρίπῳ, 
" Χ ΄ὔ Ζ Ν 7 5Ν7 ει ᾽ Ν 7 

ἄνω καὶ κῶτω στρεῷῴετοι κοί γρονὸν οὐδένα ἐν οὐδενὶ (δένει. 
᾽ ὍἝ δ 

Οὐύχουν, ὦ Φα:- 
" “ἢ Ν ἍἋ 7 εΥ 7] .. ὧν 7 5 -»Ἥ 

δὼων, εφῆ, οἰκτρον ὧν εἰ τὸ πάθος, εἰ οντος δή τινος ἀληθοῦς 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφην ἐγώ, ἀληθῆ λέγεις. 

Χ Ὡ 7ὔ Χ δὴν “»Ἢ ᾽ ὃ Ἁ 

καὶ βεβαίου λόγου καὶ δυνατοῦ κατανοῆσαι, ἐπειτῶ διὰ 
Ν 7 Ἁ Ν 7 -"" 5 -»» Ἀ 

70 παρωγίγνεσθαι ΖΤΟΙΟΌΤΟΙς τισι λογοῖς ΖοΙς ὕτοιίς Τοῖς 

ε ὃ ων 3 , “ δ, Ν 7’ Ὄ κε 7, ᾽ “" 

(μεν δοκουσιν ἀληθέσιν εἰναι, τοτὲ δὲ (μῆ, μῆ εαὐτον τις αἰτίωτο 
δ ΝΑ, “2 7 ᾽ δ “ ὃ δ. ὐδνοῦ - 

ὑνηὸς τήν εαὐτοῦ ἀτεγνίῶν, ἀλλὼ τελεύτων διῶ τὸ ἄλγειν 
"7 3, ἐμὰ Χ 7 .: “ Ν δ. “,, ὦ ἢ 

ἀσίψενος ἐπὶ τοὺς λογους ἀφ εαύυτου τὴν αἰτίων ἀπώσατο, 

ἄνω καὶ κάτω στρ. ΑἸϊαυοί Π1θγ7] καί ουείαπε. {ΠΧ΄ΛᾺΛΧΌ0π 4 6 ἀρυά Ῥ]δίοποτα γορα- 
ΤΊ ΟΣ βρ ββίπηθ, αἱ ας 1}15 δἱἐ ορίϊο. 

κατανοῆσαι, ἔπειτα διὰ τὸ π. ϑ'ίοΡπδηαβ θαυμα 6 βθους δἀϊίοτθϑ ροβέ ἔπειτα ἰπ- 

ΒΘΙΌΘΙΙΠί σουρὰ τούτου ἐκπεσὼν ἀπορῇ, αυῷ πΘα486 1η οΟἀα. Π)55. τθρετία βαπηΐ, 

Ὠδακι6 βθῃίθηί 8 σοηρτυαηΐ, : 

τοτὲ δὲ μή, μὴ ἑαυτόν τις] ΕἸ5οἰιΘτα8 ἀ6 Μυάρὶὶ σοπ)δοΐατα Βοιϊρϑὶξ τοτὲ δὲ μή, 
“καὶ μὴ ἑαυτόν τις αἰτιῷτο, α1ο ποη ΟραΒ 68ΐ, 

ὥσπερ ἐν Εὐρίπῳ] Εταί ΕλαΤΊ ΡΒ ἔγθ τη 
᾿πέρε Βαοιίϊδηι οἱ Επιθοαπ), οὐ) 8 υηἀτ 

Βθρίϊθβ ἀϊθ οὖ ποοίβ σθοϊρσοοδσα ἀϊοθ- 
θαῃίυΓ. 

ἄνω καὶ κάτω στρέφεται] 1ι. 6. οπιπία 
4886 ἵποογία πέῦ Ῥγζϑενθ εἰΐαηε βεϊοηἐϊα 
βυνιϊαίεηι δὲ ουπβίαπίϊαμι. ΜαΙ6 ἀθ 
Ἠυδο οὶ ρ]δοϊίο σορταταπί, 401] οτηπῖᾶ 

Ῥοσγρϑίαδ αἰχὶς ἀριζαίίοπθ ἔθυυ]. Εοτσιηυ- 
ἰὰπι ἄνω καὶ κάτω στρέφεσθαι, 

847 81). ἀἰΘον ϑιιηι εν, Ῥτεοῖθι 8]105 1}}5- 

ἐγανὶἐ 6556] 1ηρ. δά Ηεοχγοάοί. Ρ. 195. 
111. 1908. 

καὶ δυνατοῦ κατανοῆσαι] Ἐποταπί αὶ 
ἵπ (Δ] 108 δοίζν μὰ ̓Ῥτὺ ραββῖνο ροβίζαπι 
ἀϊοοτθπί, Τη)υσα. Νὰ βοηίεπίϊα μθθο 

εβϑί : δὲ φιμδηὶ φιιὶδ μοβϑὶξ ΠΟΘ ἬΟΒΟΟΥ οἕἔ 

ἐπέοἰ ρον. ὅ1ὸ Ἰηΐγα ρ. 92. ν. ὑπόθεσις 

ἀξία ἀποδέξασθαι, αἰβηια φιίανι φιιὶα ἀσοὶ- 
Ρίαϊ. ν. ἄξυπ, δὰ νΊρου, ἢ. 187. 1) όσν}}}, 

δὰ Οματϊίοη. ρ. 409. οἱ δ20. οἀ, Γ΄ρ8. 

Βταποκ, δὰ βόρβοοὶ, Ῥμοσίοί, ν. 1167. 
Μαις ὃ ὅ8δ. 1. Βαιίμιαπη. ὃ 127. 

9. ες ἔπειτα ροβί ρατγοὶρίυτα ᾿]αΐο 
γ.. 8 ν..70..᾿- 

Ὁ. ἔπειτα διὰ τὸ παραγ. τ.}] Νοπης 

ηυϊδογαπάνιηι ἔογεὶ, 8ὲ φιιβ, εἰϊαῃιδὲ 8ἰῈ 

τένα φιωάαιπ εἐ οεγία ταξὶο, ἐαημθη, 

ψιῖα ἐπ 6) ιιϑηιοαὲ γαϊὶοηε8 ἱποϊαοΥὶξ, φῶ 

αἰΐϊα8 τεῦ υἱἀεηπέμν, αἰΐαβ ξαϊϑεδ, πο 

ἐρϑιίηι 86 ἢθὸ δια) ἡπονυξίαηι ἀσοιϑοέ, 8εα 

ἑαηάθηι ΡΥορέεν ηιοϊεβέϊαπι (διὰ τὸ ἂλ- 
γεῖν) δέ μγ ἱπαϊρπαξίοπς ομΐραῃε α 86 ἐπ 
γαϊϊοηε5 ἐμ ΐοδο απιοϊϊα ι αα ἐγ αη δεν αἕ 

δίς. Ῥϑυρϑιβηι ἰσίτυν ϑίορῃν ροβὲ ἔπειτα 
δαάϊα!ε νοτθὰ τούτου ἐκπεσὼν ἀπορῇ ἰπ 
ΠῸ]]Ὸ ουάϊςθ π)8. Γθροσία : αυἱ Ρδηθὰβαϊ 
ἤττηὐὰ5 [ΘΟ Βη6 ἀββιιθγοίυγ, 6 ΜΙ υὐρὴ 

οοῃ͵)θοίαγα ΕἸΒΟΙΘΣῸΒ δηῖθ μὴ ἑαυτόν τις 

αἰτιῷτο δάάϊαλι καί, 110 ἀπορῇ ἸΠΒΌΡΕΓΙ 
ἴῃ ἀποροῖ οοτηπιαϊαΐο. 



ΡΗ2Ζ.Ο. 118 

νἱ Ν Ν 7 -“ Ἀ “" Ν Ἴ 
καὶ ἤδη τὸν λοιπὸν βίον (μίσων τε καὶ λοιδορῶν τους λο- 

-“ - ΝΠ 3 “" ᾽ ͵7ὔ Ἂ,...5 ΄ 

γόους διωατελοῖ, τῶν δὲ ὀντων τῆς ἀληθείας τε καὶ ἐπιστηρνῆς 
4 Ν Ν 7 οὰ , ἃ ἕ ᾽ Ν. "» 

στερηθείη. Νὴ τὸν Δία, ἦν δ᾽ ἐγώ, οἰκτρὸν δῆτα. 
τὖἷἣἥΝῃ “» ἈΝ ᾽7ὔ -“ ᾽ 

Ολρ. ΧΙ, Π|ρωτον μὲν τοίνυν, εῷη, τούτο εὐλαβη- 
τς Ν Χ ἧκε ᾽ Ν Ν ε -“ 7ὔ 

θωώμεν, κου μή παρίωμνεν εἰς τῆν Ψυχῆν, ὡς των λογῶν κιν- Ἐ 
΄ὔ 2. ἈΧ πὰ ἃ μρφ ᾽ Ν εἶ “ “ ς -“ 

δυνεύει οὐδὲν υγίες εἰνῶ!, ἀλλὰ πολυ μᾶλλον οτί ἥμεις 
" 4 ων 3 δ. ᾿ς Ν ͵ ς -“ 

οὕπω υὑγίως ἐγόμνεν, ὡλλ ἀνδριστέον και προθυμητέον υγίιως 
᾽ ᾿Ν Ν τ Χ - " Ν δ δὲ ΄, 
εγεῖν, σοὶ μὲν οὖν καὶ τοῖς ἄλλοῖς καὶ τοῦ ἐπειτῶ βίου 

δι Μὲ 2 ᾿ ὌΑ ᾽ »“ κα "“ 7 6 Ζ 

πᾶντος ἐνεκῶ, ἐμοί δὲ αὐτοῦ ἐνεκῶ τοῦ θανάτου, ὡς κινδυνεύω 9) 
" 3 “Ὁ , ΧΝ ᾽ ϑι ,, 3 ,ὔ 1] 

εἐγωῶγε ἐν τω πᾶροντι περί αὐτοῦ τούτου οὐ Φιλοσοῷως ἐγείν, 
5 3, δ Ξε ". ᾽ 7ὔ δ δ Ν Ν 3 " 

αλλ ὡσπερ οι πῶᾶνυ ἀπαίδευτοι φιλονείκως ὁ καὶ γῶρ ἐκείνοι 
σ΄ ἃ ᾽ ΄, Ψ Νὰ Ὁ ν, Ὁ αλ τε 
οτον περι ζου ἀμφισβητήσωσιν, οτή (κεν εγει στέρι ωνῶνο 

Ἁ “οῳ 

λόγος ἦ οὐ φροντίζουσιν, ὅπως δὲ ἃ αὐτοὶ ἔθεντο ταῦτα δόξει 

φοῖς παροῦσι, τοῦτο προθυμοῦνται. καὶ ἐγώ μοι δοκῶ ἐν τῷ 

παρόντι φοσοῦτον μόνον ἐκείνων διοίσειν": οὐ γὰρ ὅπως τοῖς 
-» ἂν. 2 οἾ ,ὔ δό ᾽ δὼ “ 6 ᾽ 

παροῦσιν ἃ ἐγὼ λέγω δόξει ἀληθῆ εἰνωι προθυρνήσορναι, εἰ 
᾿. ΕΝ ͵ ᾽ ΕΔ.) ΕΙ “Ὸ.5» ἘΠ ἢ 7] ’ὔ 

βῆ ἐἰη πάρεργον, αλλ ὁπὼς αὑτῷ ἐμνοι οτί μαλιστῶ δόξει) 

οἰκτρὸν δῆτα] Ὗ΄. ὡς οἰκτρὸν δῆτα : αὐᾶηι Ἰδοίΐοποπι Ἡοϊπάογί, 1ξὰ ἀδέθπαϊέ, αὐ 
ὡς Ῥοβίταπι δοοϊρίας ῥτὸ μάλα, ρογφιαπι. ϑε ἃ ἱπᾶπϑπὶ 6586 Β8Π6 6]08 βθῃϊθηξίδηι 

ἀοουϊπιαβ δὰ Αροϊὶ. ϑοοτ. Ρ. 8ὅ. κ. Νῶβο οοἀᾷ. νοου]απὶ Θχ μὲ θθηΐϊ ρτθίογ ρϑυοὶββὶ- 

ἴηυ5. ῬΔΌΠ]Ο ἃπία Ρτὸ τῶν δὲ ὄντων ϑίαρῃδῃ. τῶν τε ὄντων. 
ΟκρΡ. ΧΤ,, μὴ παριῶμεν] ΥὙ'΄. μὴ παρίωμεν, αυᾶπιὶ 5ΒοΥυθοηαϊὶ ταίϊλοπθι ἀθίεηϊε 

ΠΌΡΟΥ Βυζιηπδᾶπη. Οτ. ΑἸρ]. Τ'. τ. Ρ. ὅ38. δηη. 8ὅ. 

ταῦτα δόξει] 851. 11] ορ(ἴταϊ ὑτὸ να]ς. δόξῃ. 
προθυμήσομαι] ΒοΑΙ]. Τὰν. ὕ΄ εῃ. προθυμηθήσομαι, αυοὰ νϑυμι νἱἀοίυτΓ. 

αυδι οοὐά, ἀ6 [15 ἔοττηῖ5 ἔα ὉΡΊ α6 ἱπίθγ 56 ἀἰββεπιϊαηΐ, 
Φυδη- 

ΟλΡ, ΧΙ,, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον] [πί, 8126. 4. Τιερεθαίαγ δόξῃ. 
ἐννοῶμεν. 

ἀνδριστέον) παυϊέον ἰὰ αρὁπάπιηι 6886, 
ει εἴς, Ῥα.]]ο δηΐθ παριέναι εἰς τὴν ψυ- 
χὴν εβὶ [,8ϊ, ἐπάϊμοοτο ἐπ απϊηιιπ. 

Ῥ,Θ91. περὶ αὐτοῦ τούτου] 80. απϊηιιμνι 

886 ἐπιπιονἑαϊθηι ποημθ γιοτέθ ἱπίουϊτγε. 
ὅπως δὲ---ταῦτα δόξει} νὶἀ. ΜΙ]. 

ὅν, ὃ 628. Ηοϑί. 8 122, 11, (Βυϊίέπι, 
Ῥμαά, 

εἰ μὴ εἴη πάρεργον] Νἰϑὶ τὰ φιαδὶ οὐἱ- 

ἐεν βαί. Ηος ἀϊοῖϊί ϑοοταίθβ : 58 1]ὺἀ 
ἌΡΘΤΘ, ὉΓΙΊΡΒ6 βιδὲ βθιβυδάθαξ, πο 8115, 
Ἰσητηοτίδ! θη 6856 δηπίτηθπι βορὰ ἢετὶ 

ῬΟΒβ86, υἱ Θϑδάθιῃ δυρυτηθηία Θίϊὰ τ 8]105 

ταονθαηΐί, Ῥίὸ αὐτῷ ἐμοί υϑὰ5 βαστίαί 
αὐτῷ μοι. υδησαδπι δίϊδτα ΕΣ] ν ἀθ πῃ. 
Ρ. 278. Β. ορίἱπιὶ οοἀά, αὐτὸν ἐμέ μὰ ϑπίυγ, 

Ρ 
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[7 “3 7 ’ὔ “ ΄ ε » Ἢ Ν , 
οὕτως ἔγειν. λογίζομαι γάρ, ὦ φίλε ἑταῖρε" καὶ θεωσαι 
ς γν τὰς 2 Ν 7 5 "» " τὶ 7 

ὡς πλεονεκτικῶς εἰ μὲν τυγχάνει ἀληθῆ ὄντα ἃ λέγω, 
(5 ἣν ἕω; ν ΜῈ ὦ ὦν δὶ δέ ᾽ Ρ 

κωλῶς δὴ ἔγχει τὸ πεισθῆναι" εἰ δὲ μηδὲν ἐστι τελευτή- 
“ ὅδ, Ὁ Ν 7ὔ 3. ὧι Ν Ἅ, “ 

σῶντι, ἀλλ᾽ οὖν τοῦτον γε τὸν χρονον ὥυτον τὸν πρὸ τοῦ 
“ [ω] ον Ν γ 3 7 

θανάτου ἧττον τοῖς παροῦσιν ἀηδὴς ἔσομναι ὀδυρόμενος. ἡ 
ἵ" τῷ ΄ὔ 4 ᾽ -“ Χ Ἀ , ὦ 3 ᾽ 

δὲ ἀγνοιὼ μμο! αυτή ουὅ ξυνδιωτελεῖ, κακὸν γὰρ ἂν ἥν, ἀλλ 
3 ᾽7ὔ Ὁ“ 3 ΄- Ις Ν δ7 Ε 

ολίγον ὑστερον ἀπόολείτῶι. παρεσχευῶσμνενος μὲν δή, εφῆ, 
ἥ' «᾿ } Ἀ σ͵] ς Ἡ ΔῊΝ “ἃ . ͵ὔ 

ω Σιμμία σφε κοι Κεβης, ουτωσι ἐργοίνῶι ἐπὶ τὸν λόγον. 
ς - 7 «᾿ 3 Χ 7 Χ 7 

υμνεις μέντοι, ὧν ἐμοί πείθησθε, σμικρον Φροντισῶντες Σω- 
7 “Ἢ Ν 2 7 Α “-- πνἣἑΝ 7 ε:ν- 

κράτους, τῆς δὲ ἀληθείας πολυ μῶλλον, εῶν μὲν τί υμιῖν 
-“.« δ 7 Χ Ἁ 

δοκῶ ἀληθὲς λέγειν, ξυνομολογήσατε, εἰ δὲ μή, παντὶ 
ἤ 3 7 3 ᾽ [ ᾿ δ Χ δος 

λογῳ ἀντιτείνετε, εὐλαβούμενοι, πὼς μή ἐγώ ὑπὸ προθυ- 
μ ᾽ 3 ,ὔ δα» ἢ “ 3 7 6 7 

μίας ἅμα ἐμαυτὸν τε καὶ ὑμᾶς ἐξαπατήσας, ὥσπερ μνε- 
ΝῊ ΄ 2 Χ ᾽ 

λίσσο τὸ κέντρον ἐγκωτοαλιπωὼν οἰγήσομναι. 

᾿ εἰ μὲν τυγχάνει] ΑἸΪᾳαοί οοὐά, εἰ μὲν γὰρ τ. ; πὰ ὧς εἰ μὲν τ. ϑ84 υἱπηηαα 

στδιηηδίϊοὶ Δα: ἀπηθπίαιη 6556 ποη ἀυθ᾽ία θαπὶ, 4ὶ σοι ρατανθεῖπΐ Ἔχϑιηρία ᾿α 75 

Ἰοφαθπηα: ἔοσπιεβ ᾿ηἶγα δρροβίία. 1)οϊπθ ν. ἃ ἐγὼ λέγω, οοπίτα ἤἥάθιηι ορ(ϊπιοτατα 
ὁοἀϊοαπι. ἡ : : 

ἅμα ἐμαυτόν τε] Μ΄. ἅμα ἑαυτόν τε. ϑ'εοἃ αυδτηνὶβ ἑαυτοῦ 5Ξ8Ρρ6 δρυᾶ Ατέςοβ 
τϑρουϊαΐυγ. δϊατα 6 Ῥυΐμια οἵ βθουη δ Ῥθίβοηᾶ Ροβιίιτα, ἰᾶτηθη Ρτορίθυ ορροβίζαιη 
ὑμᾶς Ρτείδγθπήυπι νἀ θαίΐαῦ ααοα σοάϊοε8 ΤΩ Θ]1ΟΥΘ5 ΟΙΏΠ65 ΡΙΘΡαΘγαπΐ. 

Β. λογίζομαι γάρ---Ἴ ἘἙἸΟΪΠὰΒ: 810 
φηΐηι οσορὶίο, αἰιιϊοὶδ ἀπιῖοθ, αυᾶδὶ Ἰθρϑυΐ 

λογίζομαι γὰρ ὧδε, φορά τἀτηθῃ ἴῃ π0}}]Ὸ 

ςοὐ, τϑρογίυπι οβί. 
θέασαι ὧς πλεονεκτικῶς} εἱάθ φιιαηίο 

οἰιγι δοπιηιοο πιοο. Δηίβ εἰ μὲν τυγχά- 

νει Τ]θυβάϊῃ8 ὡς δαάϊ 006 }"αί. ϑ8'|'π 

οαυβᾶ. ΟοῖΎ. ρΡ. 464. Β. δυοῖν ὄντοιν 
τοῖν πραγμάτοιν δύο λέγω τέχναξ" τὴν 

μὲν (εῖς δῃΐ οοα ἡ. οριϊμη! ΡτῸ καὶ τὴν 
μὲν) ἐπὶ τῇ ψυχῇ πολιτικὴν καλῶ κ. τ.λ. 

Δ, ερρ. νι. Ρ. 791. Α. Ουνἱ ν. νασγ. ἰϑοίί, 
ΧΙ, Ρ. ὅ97. Δ. Ῥίαταᾶ ἀδαϊ δα ῬΆΙςῸΡ. 

Ῥ-. 12. 

εἰ δὲ μηδέν ἐστι τελευτήσαντι) δὶη 
φῬοβὲ πηιογέοηι 86η 518. ΟἨι) 8 αἰηι6 ἴρδ8 
απὶηιι8 οαϑέϊησιίαγ, 1)6 ἀλλ᾽ οὖν οἱ 

ἀλλά---γε ἴπ ἃροάοβὶ ἐγτεχαδπίαϊο ν, δὰ 
Ῥτοίαρογ. Ρ. 853. Α.--οχ νϑιθατῃ ξυν- 
διατελεῖν πιαποηαὶ 5ισὴ! δία β᾽ Πρ] οἰΐοσ 
Ῥοβίζαμη δβί δἱ βῖπθ ρδτγίοιρίο, αυοὰ ἔὰ- 
οσαπί 1 ροτροσγᾶτη Ἰαἀϊοαγθηΐ ἱπέ6}}1- 

δοηάυιῃ 6856. ν, Ηϊπάφηθυρ. δὰ Χε- 
ΟΡ). Μίθμιοσ. 1. θ, 2. 

α. εὐλαβούμενοι, ὅπως μὴ ---ἰχήσομαι 

ε οοπδίγυοίίοηθ ν. Ἀοβέ. 8 122, 11. 
ὥσπερ μέλιττα τὸ κι Ἐπρο!β ἀθ Ρὸ- 

το] : οὕτως ἐκήλει καὶ μόνος τῶν ῥητό- 
ρὼν τὸ κέντρον ἐγκατέλειπε τοῖς ἄκροω- 

μένοις ἂρ. Τοάοτ. 51... χαὶ. 40. υδὶ γ΄, 
ΝΥ ὀββϑίϊηρ. 60}}. ΝΥ γεῖθηθ, δὰ Ρ]αΐ. ἀθ 8, 
ΝΥΝ. 0.8. 54ᾳ. [ποΐδη, Νρτίη, Ρ. 34. καὶ 
γάρ τοι, κατὰ τὸν κωμικόν, ὡς ἀληθῶς 
ἐγκατέλιπέ τι κέντρον τοῖς ἀκούουσιν. 
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ὲ . ἢ" ᾿ 7] 7 “ 7 ς 4 

Οκρ». Χ1,)1. ᾿Αλλ᾽ ἑσέον, ἔφη. πρωτὸν με ὑπομνήσατε 
ἃ 7 Ν 7] Ν 

ἃ ἐλέγετε, ἐὰν μὴ φαίνωμαι μυεμνήμνενος. Σιμμίας μὲν 
᾽, ε Ὧι. δὲ ᾽ “Ὁ δῚ "» ΥΟ - 3 

γάρ, ὡς ἐγῴμαι, ἀπιστεῖ τε καὶ φοβεῖται, μὴ ἡ ψυχῆ 
“ Ν ᾽ὔ Ν ᾽ὔ Ἃ “ 7ὔ 

δίμως, καὶ θειότερον καὶ κάλλιον ον τοῦ σωρῶτος, προ- 
ἣ δέον." 7 ͵ ΠῚ 

ἀπολλύηται ἐν ὡρμονίως εἴδει οὐσα᾿ Κέβης δέ μοι ἔδοξε 

φοῦτο μὲν ἐμοὶ ξυγχωρεῖν, πολυχρονιώτερόν γε εἰναι ψυ- 
ἢ 7 ἡ Ἁ 

χὴν σώματος, ἀλλὰ σόδε ἀδηλον παντί, μὴ πολλὰ δὴ 
᾿ 

σώματα καὶ πολλάκις κατατρίψασωα ἡ ψυχῆ τὸ τελευ- 
"»“΄ ἴω ο ο»"» 3 φ 

ταιον σωμῶὼ κοωτωλιπουσο γὺν αὐτὴ ἀπολλύηται, καὶ ῆ; 
Νὰ Ν "“ ἵ -“᾿ 31 ΕῚ Ν »“ω, 7 ᾽ “.Ἅ} 

αὐτὸ τοῦτο θάνατος, ψυχῆς ολεθρος, ἐπεὶ σωρνὰ γ᾽ ἀεὶ 
53 7ὔ 5. ἈΧ ἴω 3. , » ὧλ τ 3. 5 7ὕ “ 

ἀπολλύμενον οὐδὲν πωύετωι. ὥρῶὼ ἀλλ ἢ τῶυτ ἐστιν, ὦ 
λ -“ -“ -“ 

Σιμμία τε καὶ Κέβης, ἃ δεῖ ἡμᾶς ἐπισκοπεῖσθαι; ἘΞυν- 
“Ὁ Ξ ἢ , ἐὐω. ἡ 

ὡμολογείτην δὴ ταῦτ᾽ εἰναι ἄμφω. ἸΠότερον οὖν, ἔφη, 
7 Χ ᾽ ΄ 3 3 ὑπ Ἃ Χ 

πάντας τοὺς ἔμπροσθεν λόγους οὐκ ἀποδέχεσθε, ἢ τοὺς 

ΤΊ οὖν, ἢ 
» ὦ πὸ ΣΝ Αἵ ων 7 Ὕ, 3 ΗΝ, κα Χ 

δ᾽ ὁς, περι ἐκείνου τοῦ λόγου λέγετε, ἐν ὦ εῴῶαμεν τῆν 

7 Ἁ 2 , τ Ἄ 2 Ν 32 27 

μέν, τοὺς δ᾽ οὐ ; “Γοὺς μέν, ἐφάτην, τοὺς δ᾽ οὐ. 

κε ,ὔ Ἂ “ ἐ ᾿ 2 

μάθησιν ἀνώμινησιν εἰγοῶ!, κῶ!, τούτου ουτως ἐχόντος, ονῶνγ- 

Ὁ Αρν. ΧΙ]. πρῶτόν με ὑπομν.] Τὰν. Νεηοί, πρῶτον μὲν ὕπομν. 

εἴϊδηκχὶς πρῶτον μέν με ὕπομν. 

Οἴσοσο ἀθ Οταί, τι. 84, ἑαπέαηιηιιο ἴπ 

ἐο (Ῥοτῖοϊθ.) υἱηι (886 (ἀϊχοταπί), μέ ἴῃ 
εογηὶ πιοηἐιι8, ᾳμὶ αναϊδϑοηξ, ηιαϑὶ 

αοιδο8 ᾳιοβάαηι τεϊδηιιογεῖς 

ΟΑρ. ΧΙ. ᾿Αλλ᾽ ἰτέον, ἔφη] εὰ 

αεοδάοηιιηι 6ὁ8ὲ αὐ ἐρξαηι αἰδριιἐαξϊοποηι. 
Ἑοσπια]ατη 1ΠΠδέγαν τὲ ΥΥ̓γθ πᾶς ἢ. Β10]. 
Θπί. Ῥ. τ. Ρ. δ0. χιι. Ρ.12. Ἰεϊπάθ 
ποίδ 8. ἀβυπάθίοη, σαοὰ Ηοϊπάοτχπισα 
ἴατα γε ῃθτηθηΐου οἴοπαϊι, αὐ πρῶτον μέν 

με ὑπ. Βουῖδὶ νο]υθτιί. ΝΕητιπὶ πρῶ- 
τον εβί απίδ οηιπῖα : τ6Ο ΟΡι5 βϑῦ ἈΠῸ 

ΘΟ] ποίοπυπι νἴποῦ]ο ἴπ πος ἀϊδραϊα- 
(ἰοὩἿ8 Ρτϊποῖρίο. Ἐσάθπν οάο Αρο]ορ. 
ϑοοταί, ᾿. 38. Ὁ. 

Ὁ. ὅμως---κάλλιον ὄν] 6 ὅμως 5ὶς 
Ῥατγιϊοῖ μῖο 510 ῬγΩΤΆΪΙ 50] 10 νν ἂς ὸ- 

ὕπ48 Ηεοἰηάοτῇ. 

ΡΟ]. νι. Ρ. 49ὅ. ν. ΤΠοείρί, Ρ. 145. ν. 

ΧοΒΟΡἢ. ΟΥῸΡ. ναπι. 2, 21. 

ἐν ἁρμονίας εἴδει οὖσα) 1. 6. ἁρμονία 
οὖσα. Οἰδπυ8 ἀϊοιοη!5 1Π0βέγανῖ Η 6 05- 
ἀλυ5 ϑρϑαῖιη. Οὐ. Ρ. 44. 

ἀλλὰ τόδε ἄδηλον παντί] [πη{6]]. φά- 
ναι, αυποά ἰαΐθῦ ἴῃ Ργῶο. ξυγχωρεῖν. ΝΙ1Ϊ 
ᾶς ἤρυγᾶ ΒΘΓΠΊΟΠΒ αϑι0α{1π|5 δϑί. 

Ἑ. πάντας τοὺς ἔμπρ. λ. οὐκ ἂποδέ- 
χεσθε] ᾿Αποδέχεσθαι ε5ὲ ργοόϑανο, αἰ ο. 
85. ἃ]. 

τί οὖν---περὶ ἐκείνου τοῦ λόγου---Ἴ 581 
ζαϊ ἀηῖηγα5, ἃ Θ ᾶΤη ΠΟΥΡῸΒ5. ΠᾶΞΟΘΙΘ- 
τὰν, ΒθΘαυἱΐαν οὐ δ Παγπιοπϊα ρ]ᾶπα ἀϊ- 

ΨΘΙΒῈ5 5ἴ.---1)6 ἔοσαϊα ἐμμένειν τῷ 

λόγῳ ν, δα Οχΐοη, Ρ". 49. Εν 
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7 " ΝΜ ΄, ΄ὔ δ δέ δὲν Ἁ ῃὌΝ, 
καίως ἔχειν ἄλλοθί ποὺ πρότερον ἡμῶν εἰναι τὴν ψυχήν, 

᾿ 7. 5 "ω- 7) ἐνδεθ, . δὼ ἕ.. μ"μ Σ ΚΙβ Ν 
92 πρίν ἐν τῷ σωμῶτι ἐνθεῦηναε ; γω μεν, ἐεφη ὁ 'Δεββης, καὶ 

»,. [2 5 -“, "»“ ΄' ε 

) τότε θαυμαστῶς ὡς ἐπείσθην ὑπ᾿ αὐτοῦ καὶ νῦν ἐρυμένω ὡς 
᾽ὸ Ἷ λό Κ Ν , " ς Ἐ , Ν Ὁ [ἡ 

οὐδενὶ λόγῳ. οὐ μῆν, ἔφη ὁ Σιμμίας, κωὶ αὑτὸς οὕτως 
᾿ ἔχω, καὶ πάνυ ἄν θαυμάζοιμι, εἴ μοι. περί γε τούτου 

7 7, 3 3 

ἄλλα ποτ᾽ ἔτι δόξειεν. Καὶ ὁ Σωκράτης Αλλ. ἀνάγκη 
“ ,» Ψ, -“ 7 ής. ὲ ᾿ς 

σοι; ἔφη, ὦ ξένε Θηβαῖε, ἄλλα δόξαι, ἐάνπερ μείνη ἥδε ἡ 
4). Ν., 4 Ἂ Ν ᾿ 7’ " Ν ἊΣ 

οἴησις9 τὸ ἀρρνονίαν. μυὲν εἰγοι ξύνθετον πρᾶγρνα, «ψυχὴν δὲ 
“ Ἀ »““ έν τ»; 

ὡρμιονίων τινὰ ἐκ. τῶν χατὼ τὸ σώμω ἐντεταρένων ξυγ- 

Β κεῖσθαι. οὐ γάρ που ἀποδέξει γε. σαυτοῦ λέγοντος, ὡς “πρό- 
" ε Ψ 7 τ οδὰ-. -“ 4 3 Ψ Ψ 

τερον ἦν ἁρμονία, ξυγκειμένη, πρὶν ἐκεῖνο εἰναι, ἐξ ὧν ἔδει 
ΕῚ -“Σ΄7οἼ λ ΄ "“" "7 “ ἊΣ 

αὐτὴν ξυντεθῆναι, ἢ ἀποδέξει; Οὐδαμῶς, ἔφη, ὦ Σώκρα- 
“ ΐ ἣ , “" 

τες. Αἰσθάνει οὖν, ἢ δ᾽ ὃς, ὅτι ταῦτά σοι ξυμβαίνει. 
’, “ “ Ἀ “ ᾿ ᾽ εἶ Ν Ν 3. δὰ ᾽, 

λέγειν» ὅταν φΦῆς μὲν εἰναι τὴν Ψυχῆν πρὶν καὶ εἰς ἐφνθρώ- 
ἈΝ, Ἀ ο-ὦ,μ 7 ΩΝ ᾽ ᾽ Ά . 

που εἰδός τε καὶ σῶμα ἀφικέσθαι, εἰναι δ᾽ αὐτὴν ξυγκει- 
᾿ 3 -» 8 δ Σ ᾽ ᾽ Χ Χ ε 7, ΄ 

μένην ἐκ τῶν οὐδέπω ὄντων; οὐ γὰρ. δὴ ἁρμονία γε σοι, 
γυφ ν),8 “- ν»9 , , ν , ν ε , 

τοιοῦτον ἐστιν» ὦ ἀπεικάζεις, αλλ πρότερον κῶὶ ἡ λυρὰ 
Χ 6- Ν ᾿ ὃ , 7 ὯΝ ᾿ Α 

κοὶ αἱ γορδαὶ καὶ οἱ φθόγγοι ἔτι ἀνάρμοστοι ὄντες γίγνον- 

ο τῶι, τελευταῖον δὲ πάντων ξυνίσταται ἡ ἁρμονία καὶ πρώ- 
Ν ΤᾺ “ " ᾿ ΄ τ. - , 

τὸν ἀπολλυτῶι. οτος οὖν σὺ! ὁ λόγος ἐκείνῳ πὼς ξυνάσε- 

ἄλλα ποτ᾽ ἔτι δ.] Μ΄. ἄλλο ποτὲ ἔτι δ. 

ὅτι ταῦτά σοι ξ.] ϑῖο νοτγβδιηιθ οοἀά. ρτὸ ναἱσ. ὅτι οὐ ταῦτά σοι ξυμβ. 

Ρ. 92. οὐ γάρ που ἀποδέξει γε σαυτοῦ 

λέγοντος] ὅδϊῖσ ρᾷι}]ο ροβί : ἀνάγκη οὖν 
---μήτε ἐμαντοῦ μήτε ἄλλου ἀποδέχεσθαι 

λέγοντος. Ἰηξτα Ρ. 90. Ε. ὅς γε οὐκ 

ἀποδέχομαι ἐμαυτοῦ οὐδὲ ὧς---δύο ἐγέ- 
νετο. ν. δὰ ΕΓ ΠΥ ΡΠ σοι. Ρ. 62. 

Β. ὅτι ταῦτά σοι ξυμβ. λ.1 [πέ6]]. ὡς 
πρότερον ἦν ἁρμονία ξυγκειμένη; πρὶν 
ἐκεῖνα εἶναι, ἐξ ὧν ἔδει αὐτὴν ξυντεθῆναι. 

ἐκ τῶν οὐδέπω ὄντων ἱ. 6. ἐκ τῶν τοῦ 
σώματος, ἃ οὕπω ἦν. 

τοιοῦτόν ἐστι, ᾧ ἀπεικάζει:] Βιονϊζον 

ἀϊοίαπι Θϑὲ ρῖῸ τοιοῦτόν ἐστιν οἷον ἐκεῖ- 
νο, ᾧ ἀπεικάζεις. Οοτηρατανὶ! Ηεοἰηάοτῇ, 
46. ἈΘΡΟΒΙ. 1. Ρ. 3849. ν». τοιοῦτος ἄρα 
ἐστὶν ἑκάτερος αὐτῶν οἷσπερ ἔοικεν. 
Οοιμρᾶγανθσαΐς δυΐθηὶ Αἰπιηνλαᾶϑ Ὠᾶτινο- 

πίαπι ΟΠ} ΔΏΪΤΏΟ : ΟΠ ΠῚ ΟΌΤα ΘΟΠΟΘββῖ8- 
βθέ ρῇ8 6886, Δ) ἰῃ ΘΟΓΡῸΒ τηϊρτατϑέ, 

[5508 δαὶ βΒΙτηᾺ] οἰΐϊδτη μος, Βασιοπίϑιῃ. 
6556 ῬΥΠῸΒ αυᾶπιὶ θᾶ, ΘΧχ αυϊθὺβ οχβίβίθ- 

τεί. ως ἰδίαν ϑιοοταῖεβ δἱξ ἰπίθυ 56 
ΠΟΠ σΟΙΨΘΗΪΓΟ. 

ον, οὗτος οὖν σοι ὁ λόγος ἐκείνῳ πῶς 
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ται; Οὐδαμῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας. Καὶ μήν, ἢ δ᾽ ἃς, πρέπει 
μ " ΄ “ ᾿ Ν “ Ν 

γέ. εἰπὲρ τῷ ἄλλῳ λόγῳ, ξυνῳδῷ εἰνῶί κῶὶ σῷ πΈρι 
ε 7ὔ ͵ 7ὔ ᾽ ε ᾽ 

ἀρμιονίας. Πρέπει γὰρ, φῆ ὁ Σιωμίας. 
3 " -»-᾿ -“ο ᾽ 

ἔφη, σοὶ οὐ ξυνῳδὸς, ἀλλ ὅροι ̓ πότερον αἱρεῖ φων λογων. 

“ Ἶ 

Οὐτος τοίνυν, 

᾿ 7 δ, ἘᾺ “Ἃ Ἁ ς 4 ᾿ 
τὴν μάθησιν ἀνάμνησιν εἰναι, ἤ ψυχῆν ἁρμονίαν; ἸΠολὺ 

-“- Ε "“ωῳ ΕΝ δὰ 7] 6 Υ 7 7] 

μῶλλον ἐκεινον. εῷή, ὦ Σωκρατες. ὅδὲε μὲν γὰρ μοι γεγο- 
7 δ Ἁ Ἄ Χ ἈΝ 3 Ἅ 

νεν ἄνευ ἀποδείξεως μετὰ εἰκότος τινὸς καὶ εὐπρεπείας, 
“ »“΄ -“ 7 3 Ν Ν -“ Ἁ 

ὅθεν καὶ τοῖς πολλοῖς δοκεῖ ἀνθρώποις " ἐγὼ δὲ τοῖς διὰ 
- Ν᾿, «ὦ Ν ᾽ ὃ 7 7 ᾿“ 7 

σῶν εἰκότων τὰς ἀποδείξεις ποιουμένοις λόγοις ξύνοιδω 
Ὡἤ ᾽ 7ὔ ͵7ὔ "ὕ 3 Χ ᾿ ,ὔ Ὁ» 

οὐσιν ἀλαζόσι, καί, ὧν τίς αὐτοὺς μη φυλάττηται. εὖ 
7 Ε -Ὁ Ἄν.9 7ὔ  Κ »" ᾽7 

μαλὼὰ εξαπατώσι, καὶ ἐν γεωμετρίῳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 
“ ς Ν ἈΝ “ 3 Ἄ Ἁ ᾽ ’ὔ 

ἅπασιν. ὁ δὲ περὶ τῆς ἀναμνήσεως κοι μαθήσεως λογος 
δι ᾽ὔ 3 7 3 , ᾽ὔ 4932 6ΟἋ 7 

δι᾿ ὑποθέσεως ἀξίας ἀποδέξασθαι εἴρηται. ἐῤῥήθη γάρ που 
ο δι. »,» δὲ .» ὃ Χ Χ Ν 3 -“" 3 7ὔ 

οὕτως ἡμῶν εἰναι ἡ ψυχῆ καὶ πρὶν εἰς σώμω ἀφικέσθαι, 
, ψΞ ὦ “ 3 7 " ἃ 5 ᾽ὔ ἐν ἴω 

ὥσπερ αὑτῆς ἐστιν ἢ οὐσία ἐγουσον τῆν ἐπωνυρνίων τῆν του 
“ΑΨ » δ Ἃ ἃ ϑ ἷ- 3 Χ ΄, ς “ Χ 

0 ἐστιν, ἐγὼ δὲ ταυτῆν, ὡς ἐμναυτον πείθω. ἱκωνῶς τε καὶ 

ἐῤῥήθη γάρ που] Οοάά, ποηηὰ}}} ἐῤῥέθη. ἸΤὐίτααυδ ἔοτπηδ βρ ββϑίπιθ δρυᾶ Ῥ]αίο- 

πθῖῃ τϑρϑυϊ αν, ϑ'8α αυυτα οοἀ 6, ἔδγθ υδἱϊαὰαθ Παοσίαθπί, μαι 5εῖο ἂῃ τΘποπάσυτω βιῖ 

ἐῤῥήθη. ν. Ἰιοῦθοκ. δὰ ῬΏγγη. Ρ. 447. 

ξυνάσεται:}] Ηαο ἱρίξιν ταξϊο, αὐὰ β[α- 
τι ἷ8 ΔηΪτη στη 6556 ᾿ατηοπίδτη, μοηποαο 

σοποῖπεξ οηὶ ἀϊ|π, αὰὰ σΟμ ΘΟ ββιβϑίὶ α18- 
στα ὩΪΒ1) αἰϊπὰ 6556 εἰβὶ γοοοσ δὶ 8Δὴ1- 

ΤῸ ΠΠ]8 ἴαΐ5886, ΓΙ υβαυαπι ἴῃ ΟΟΤΡῸΒ 
τηϊρτατγοί 9 

ὅδε μὲν γάρ μοι γέγ.---Ἴ “Οδε 56. 
ααυτῃ ἀἰκχὶ ἀηϊπηιπὶ ματτηοηΐα σΟΠ 1 ΠΘΥ], 

μετὰ εἰκότος κ. τ. Δ.}] ἐξα τὲ 564 ΆΘΥΟΥ 
υονὶϑὲηιὶ  ἐιαϊηθηι, 11. 6. ταίϊοπ θη ἃ 51- 

τολ!ξαἀ πα ἀποίαιη, εἔ 8ροοΐθηι ; ΘΡῸ 

ΦΈΥῸ πουὶ, τοὺς διὰ τῶν εἰκότων τὰς ἀπο- 

δείξεις ποιουμένους λόγους, εἰϊδριιἑαοη 658, 

ἐπ φιιΐθιι8 ααἰιϊνηπίτι" ἀδηιοηϑέν αἰΐοηο 8 ἃ 
τον διηνὶ ἰὑιι8 ἀπιοΐαδ, 6586 υαηαϑ, εἰ, Ἠϊδὶ 

ηιὶϑ εἰδὲ αὖ ἐϊ8 σαυσαξ, ξαοὶΐο ἴηι ΚγΓαιϊά ἐπι 
ἱπαάμοενε.---)οὶηπἀο εὐπρέπεια εἰ εὔπρε- 

πῆς αϑυτραίαπι 46. ογαίϊοπἱβ. ρσοῦδ Ὁ 1]1- 

ἰαῖϊΘ εὐ βρθϑεῖβ. ---- ΤΊ. 6085. Ρ. 22. 
ἀλαζών" ψευδής. υνὶῖ ν, ἈΠ ΚΘη. οὁ0]]. 

Ἡδιηβίθυ 8. δα Τιυοΐδη. 1[9)18]. Μοτί, 38. 
--δεπΐααθ ἀθ μἰϑ: ξύνοιδα οὖσιν 
ἀλαζξόσι, ργοῦδ 8οῖο 6886 ζαϊΐαςο5, νυ. 
Μδί, ὃ 547. 

ὥσπερ αὐτῆς ἔστιν ἣ οὐσία---Ἴ ἢ. 6. 

φιοηια(ηκοάπηι ρεγἐϊποέ αὐ φαηὶ ἣ οὐ- 
σία, φιαηι ποηιδιθ τοῦ ὄντος ἱηδὶ5- 
πΐηιιι8. Ἐϊθηΐπὶ αυοά ἴῃ δηϊσαστα ἢιι- 
τηδητη οδάϊε ᾿ἰἀθατα) σορηϊίο, ἰη 48 
ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ ἀϊβρυίαίίοπα ἀοσοθαίατ δυτα 
[υ͵886. δηἰθασᾶπι ΠϑΒΟΘσθῖη. [(ὰηπ6 
Ἰοσι5 πιᾶ]θ ἃ ΄σαϊθυβάδπι σοπ]θοίατα (6Π- 
Τὰῖ5 Οϑ, 
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Ε “ ᾽ , , δ “3. ε ΕΣ ν᾽ Υ »“" 

ὀρθως ἀποδέδεγμναι. ἀνάγκη οὖν μοι, ὡς ἔοικε, διὰ ταῦτα 
,ὕ 3 ων ͵ὕ "7 φ 4 7, ε 

βῆτε ἐμαυτου μῆτε ἄλλου ἀποδέχεσθαι λεγόντος. ὡς 

ψυχή ἐστιν ἁρμονία. 
διῶ δε ϑδιυν Ὁ ὡϑδὰ 

Οκν. ΧΙ. Ὑρ δε “ἢ δ᾽ ὅς, ὦ Σιμμίω, τῆδε; 
»"" ς Ψ, “ΜΝ ἐ᾿ νι ἃ 7 ᾽ 

δοκεῖ σοι αρίνονίο ἤ ολλη τινὶ συνθεσει προσήκειν ὔλίλως 
, δ, κὸ “λ 2 "»“, ᾽ Ε] “- “᾿ 7 “ 

πὼς ἐχεῖν ἤ ὡς ἂν ἐκεῖνο, ἐγή, εξ ὧν ἂν ξυγκεηται; Ου- 
"»“ “Δ, Ἀ -“, ε 3 ἰοὺ 57 7 

δαμώς. Οὐδὲ ῥμνῆν ποιεῖν τι, ὡς ἐγώμναι, οὐδέ τι πάσ- 

ἘΞυνέφη. 
2 Ἵ ι.. 3 7 ὃ 7, 7 ΕῚ - 

Οὐκ ἀρὰ ἡγεῖσθαί γε προσήκει ὡρμονίαν τούτων, ἐξ ὧν 

Πολλοῦ ἄρα 
ο“ ᾿ 7] ς ΄7ὔ “» “Δ Υ͂ Ε 

δεῖ ἐναντία γε ἁρμονίαν κινηθῆναι ἢ φθέγξασθαι ἤ τι 

" - δ ὥν ν 9 -“ “Ἃ Ὡς τνῇ, 7ὔ 

γχειν ἄλλο πὰρ ὦ ὧν ἐκείν ἤ ποιῆ ἢ πᾶσγῇη- 

Δ »"», 

ἂν ξυντεθῆ, ἀλλ ξπεσθαι. ἘΞυνεδόκει. 

7 " -Ὁ- »- δι ΄ 

ἄλλο ἐναντιωθῆναι τοῖς αὑτῆς μέρεσιν. 
" 

εφῆ. 
Δ - ι ᾽ Δ 

ἀρμιονίω, ὡς ἂν ἁρμοσθῇ; Οὐ μανθάνω, ἔφη. Ἢ οὐχί, 
“" ᾽ “ «“λ Ν "“ο ς “Ὁ ᾿" ἶἾΝ ΝΝ 7 ΕΣ 

ἦ δ᾽ ὃς, ἂν μὲν μᾶλλον ἁρμοσθῇ καὶ ἐπὶ πλέον, εἴπερ 
“ 7 ἴω 7 ΄-“. 7] “ὁ ς 7] Ε᾽ . ἡ 

ἐνδέγεται φοῦτο γίγνεσθαι, μᾶλλον τε ἂν ἁρμονία εἰη καὶ 

ΠΠολλοῦ μέντοι, 
φ ᾽ " “ 

Τί δὲ; οὐχ, οὕτως ἁρμονίω πέφυκεν εἰναι ἑκάστη 

ὡς ψυχή ἐστιν ἁρμονία] Ῥαιοὶ Στ ὡς ἡ ψυχή: αὐυοὰ ποπ ἀεθοθαΐ τεοΐροθ 
Ἡοϊμάἀογῆμβ, Νά ψυχή εἰ σῶμα, ποη ἀθ ὑῃ0 δ]ίσιο δηΐπηο δὲ φοῦροῦθ μοβὶξβ, 
864 46. ρϑῆθσθ ἱπίβ)]]ρθηα, βρΘπαμπιθσο.: β'ημθ. δυίϊσα]ο ἀβαγρδῃξιγ, ἂξ ᾿. 93. Ο. 

9ὅ. ο. νἱά, δα ΟΥΐοη. Ρ. ὅ1. Δ. 

Ολρ. ΧΙᾷΠΙ, τῇδε ; δοκεῖ σοι] δ δἰ. οἀϊτξ, απὸ ἕθποτα τῇδε δοκεῖ σοι----. Ἐοίη- 
ἀοτῆαβ ὑγῸ τῇδε βου θθπάυτμη ρυίαθαΐ τόδε, ᾿[ἴὰ αἱ ροβί πᾶπο νόσθπὶ ἱπίοισοσαπαϊ 
ΘΙ ΘΠ ΠῚ ρΡοπογθίαν, Ὑγυθη ΡΟ, τῇδε ἀδ᾽οπάπιῃ Ἰπαἀϊοαθαΐ ; οἱ αθθϑὲ ος σοὺ. ἃ 

ΒΟΏΠ 1115 σοάϊοῖθ8. Θαοά ΠΟΒ Τϑροβυϊπιαβ, 1ὰ ἀοθθίυσ τὰ. ΒΘΚΚΘχο, 

Ἢ οὐχί, ἢ δ᾽ ὅ5] Ηδἰμαοτῇ. ἤ ἀε]οπάσῃι ραϊαθαὶ ἰαπη δι 6χ ρυοθά. νος. οτϊπῃ- 

ἄπ, Αἱ βοινδηΐ ουδά, ομγῃ 68 νοῦ δ Π), α1ΔΠὶ ΠΟῚ ΟΆΓΟΙΘ Βαἃ ΥὙἱ ΔΙΌΣ ΓΆΠΙΌΓ, 

ΟΡ, ΧΙΠΠ. Ρ, 98. ἄλλο παρ᾽ ἃ ἂν 
ἐκεῖνα----Ἴ ΑἸλια φιὶα, πἰδὲ φιοα {ἰα οἰς, 
ν. δὰ Ρ. 107. Α. Ἰροσοῖ νϑῖὸ ϑοοτϊαίθϑ 
ἀο πο ἃ]1ὸ οἰΐαπι ΔΥριιπηΘἢ ο ΔΏΪΠΊᾺ ΠῚ 
ΠΟ 6588 Βαϊτηοηϊᾶτη, ΝᾺΠ) ΠΆΓΟΙ ΪΆΠῚ 
Δ᾽ ἴα πὶ ἃἰ1ἃ Δ ΡῚ8 6858. ῬΟΒ56 ΠΤ Π]ΟὨΪΆΙΩ : 
πϑηλΐπϑι δαΐθη τθοίθ ἀϊσίαγατη ἈΠΙ τα τα 

ΑἸ ἴα πηι τη 15 6586 ἈΠΙ ΠῚ 1, τ ΔΙ] 1. 
ὕπ46 οορῃοβοὶ οὐ ἱπί6 Π1ρὶ αἰταδααο, δὲ 
ΔΏΪΪ οἱ Βαυπιοῃἶ , πιὰ ὩΔ ΠῚ 6558 αἰνοῦ- 

βι(αίθτῃ, 

ἐναντία γε ἁρμονίαν κινηθῆναι ---7Ἴ ΤΙ 

ἢϊ8 ἐναντία Θ5ὶ 86ειι8, σοπῖγα, οἵ οοῃ- 

Ἰυηρὶ ἀοθοῖ οὐπὶ κινηθῆναι ἢ φθέγξασθαι. 
Β. ἂν μὲν μᾶλλον ἁρμοσθῇ καὶ ἐπὶ 

πλέον] ἴῃ 8 ἐπὶ πλέον δϑὲ μέμιβ, δὰ 
[γϑατιθη Ἐἰ5βῖπηο. 

εἴπερ ἐνδέχεται] 8ὲ φειίάοηι γ65 αἰἰηιὶὲ 
ἐϊξ, αὐ ἰὸς Παί. 
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7ὔ 3 ᾿ .Ψ ,ὔ ΝΣ ἀπῆν 7} “ ᾽ὔ Ν 

πλείων, εἰ ὃ ἧττον τὲ καὶ εα΄ εἐλρττον, ἧττον τε καὶ 
“ ἂν» ᾽} -» ᾿ ΄ 

ἐλάττων; Πἄνυ γε. Ἢ οὐὖὐν ἔστι τοῦτο περὶ Ψυχῆν, 
ω Ἁ Ν Ν 7 »ο᾽ ες 7] ε , 

ὠστε καὶ κατῶὼ τὸ σμικρότατον [μᾶλλον] ἐτερῶν ἐτερᾶς 
"“- ᾿ Χ “ Ν 5. “ἢ Ν 

Ἐχνυχῆν ψυχῆς ἐπὶ πλέον καὶ μᾶλλον ἢ ἐπ’ ἐλαττον καὶ 
- δνν "“ “ ΄ δ’ ς “ , 

ἥττον αὐτὸ τοῦτο εἰνῶ!, Ψυχῆν ; Οὐυδ᾽ ὁπωστιοῦν, εφη. 
7 ͵ ν ΓᾺΡ 7 ἯΔΕ. Ν “ 

Φερε δή, ἐφη, πρὸς Διός λέγετωι ψυχὴ ἡ μὲν νοῦν τε 
᾽} Ν ᾿ ε ΙΝ ΓᾺ ᾽ πὸ δ 7 7 Ἂ, 

ἔχειν καὶ ἀρετὴν καὶ εἶναι ἀγαθή, ἡ δὲ ἀνοιᾶν τε καὶ 
7, Ν᾿ ᾿: Χ “ 9 “-“ 7 ᾿ 

μοχθηρίαν καὶ εἰναι κακῇ; καὶ ταῦτα ἀληθῶς λέγεται ; 
᾽ ΜῈ 7 »“᾿ εὰ 7 ιΥ̓ 7 

Αληθῶς μέντοι. "Γῶν οὖν τιθεμένων ψυχὴν ὡἀρμνονίαν 
" ρ»ω 7 μὰ 5 "».᾿ "“ 

εἰναι τί τις φήσει τοαυτῶ οντῶὼ εἰνῶξςφΨ ἐν ταις ψυχαῖς, τῆν 

ἧττόν τε καὶ ἐλάττων] Μ΄. ἥττων τε καὶ ἐλάττων. Οοἀά. Αυς. ἧττον. Ἡϊΐης 

οοσία πιᾶπιι ΤΘβουϊρϑὶ ρυθθυπίθ ΒΟ ΚΟ ἧττόν τε καὶ ἐλάττων, απ τθϑροπαθπί 
Ῥιγοράρθηςξ θυ μᾶλλόν τε ἂν ἁρμονία εἴη καὶ πλείων. 

κατὰ τὸ σμικρότατον [μᾶλλον] Τοιηοῖα ἢϊο ἰπίγαδαπι μᾶλλον τοοίθ ἀοϊθηάυπι 
ἐθηϑυϊε Ηδαβαϊι5 ϑρθοῖτα, (1. Ρ. 21. Οοὐά, 1ΠΠπ4 Ρουπδο ΟΣ ταρπίαν, Ττᾶαὰ8 
ὉΠ0Ὶ8. ΒΘΟΪΙ ὈΒΙΤΉ 8. 

ἑτέραν ἑτέρας ψυχὴν ψυχῆς] Αἀαϊάϊ ψυχήν 46. οσοπ]εοίατα Ηδαβά11, συδπησᾶτπη 
οοαά, οπηπθ8 μὰς νοὺθ οἄτθηί. 5.16 ΠΙῸΧ ", μηδ᾽ ἧττον ἑτέραν ἑτέρας ψυχὴν ψυχῆς 
εἶναι, οἱ ἐπ᾿ ἔλαττον ἑτέραν ἑτέρας ἁρμονίαν ἁρμονίας εἶναι. 

ψυχὴν ἁρμονίαν εἶναι] Ν΄, τὴν ψ. οοπίτα ἤάδτα ρῥτεβίδῃ 15β:ποσιπ σοάϊουτϊη. ν, δὰ 

ΟδΡ. ΧΙ. 

εἰ δ᾽ ἧττόν τε καὶ ἐπ᾽ ἔλ.] Νοίδι 18 
Ἰος εἰ, φυμπι ἀπίεα ἀϊοίατη 51: ἐὰν --- ἀρ- 
μοσθῇ. Χεποριι. Ουτορ. τν. 1, 1ὅ. ἢν 
μὲν τοίνυν --- σωφρόνως διαφυλάττωμεν 
αὐτήν, ἴσως δυναίμεθ᾽ ἂν ἀκινδύνως εὐ- 
δαιμονοῦντες γηρᾶν" εἰ δ᾽ ἀπλήστως χρώ- 

μενοι ταύτῃ ἄλλην καὶ ἄλλην πειρασόμεθα 
διώκειν κε. τ, Δ. Ιβοογαῖ. Αὐο μα, 44. 0.211. 

οα, Τ,λπηρ. ἐὰν μὲν γὰρ ἐθέλωμεν ἀποθνή- 

σκειν ὑπὲρ τῶν δικαίων--- ἀσφαλῶς ἡμῖν 
ἐξέσται ζῆν" εἰ δὲ φυβηθησόμεθα τοὺς 

κινδύνους κι τ. Δ. Κ1ς οἴΐαπι ἤν νθ] ἐάν 

φτιϑοθάθηζθ εἰ βανηϊοϊίισ, Ητοάοί. {{1. 

86. εἰ μὲν μεταμελήσει τῷ Καμβύσγ---- 

δῶρα λάμψονται: ἢν δὲ μὴ μεταμελῆται 
κι τ. Δ. Ἰβοογαῖ. Ῥαπαίῃ. 94. ρ. 484. 

εἰ μὲν περὶ μόνης αὐτῆς ποιήσει τοὺς λό- 

γους---ἥὕμοια φανεῖται---' ἐὰν δὲ--- λέγῃς 
τὰς πράξεις κ΄ τ. Δ. 

Φέρε δή, ἔφη, πρὸς Διός] ΑἸ 586- 
αυϊῦαγ ΔΥρυτηθηΐαμη, 410 Ργοθθίωυν δπὲ- 
ΤΩ ΠῚ ΠΟ 6556 ᾿ιδιηοηΐϊᾶπη, ἘΕἰρηΐπι 

ααστη ΔΠΙΠΙΟΥ πὶ ψΆ 185. δἰηΐ νἱγίθ8 δὲ 
σϑυϊὰ νι, ἴα αὐ 8111 ἰθὺ τηογαῦὶ δἕ 

αααϑὶ ἰθιηρθσαι! 6556 νἱἀθαπίαυγ ; αἱ, χαΐ 
δηϊσηα τὰ ΠΑ ΟΠ απ Δ πὶ σΟΠΕΪΠΘΙΙ ὯΓ- 

Ὀιτθίισ, ΠΘΟΕΒΒΆΤΙΟ αἱΐ οο 6586 σοποο- 

ἀθηάαπι, ἴῃ ᾿ρ88 Βδιπηοηΐδ, ἢ. 6. δηΐῃο, 

ΔΠ1Ὰ5 ΤΌΤΕ.Β. ΘΆΒΩ 06 1] ΓΠ0]10 65 ἴῃ 6556 

ΠΝΔΤ ΠΙΟΤΪ:8 ΒΡΘοΙΘ5. δ ἔουτηδβ:: 14 αυοά 
ΡΟΙ ἰρβᾶτῃ ΤΘὶ ἡδίαγαπ ἤθιὶ Π0]]0 τηοάο 
Ροββιί. Ῥγίθσθα δὶ νϑύυτῃ βιζ, αυοά 
δηΐίθἃ ΠΟΠΟΘΒΒΌΠΙ δ[Ὁ ΔῸ {{Π|56116, Δ η1- 

τη ατὴ 8110 Ιλ αν ΠΟῊ Τηδ σἱ5 ἃ ὗ ΤΩΪΠῸΒ 6558 

δηϊμηασα, ΔΠΠπτὴ, αὶ δηϊτηατη ἀἰςαί 6580 

Βατπιοῃΐδιη, οορὶ 60 ἴδ 0118 ΡΟΒ56, αἱ [αΐο- 

Δία ΠΌΠΠ πὶ ΟΠη ΠΟ ΔΏΪΠῚ ΠῚ τ 6]1118 8110 
ααΐ Ρ6]08 πιογτᾶίατη 6886 ἃ0 [ΕΙΩΡΘΤΑίΆΏΙ; 
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Ν ΄, ς Ω 

σε ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν; πότερον ἁρμονίαν αὖ τινὰ 
"7 5 ᾽ Ζ Α, Ν Ν ς 7 Ἀ ᾽ 

ἄλλην καὶ ἀναρμοστίαν; καὶ τὴν μὲν ἡρμόσθαι, τὴν ἀ- 
᾽7ὔ ΑἂΨν ᾽ ᾿ ἑν ς 7 ᾽ " ᾿ 7 

γαθῆήν, καὶ ἐγεῖν ἐν ὠυτῇ ἀρρονίον ουὐσὴ ἀλλήν ἀρμυνίαν, 
ΠῚ ᾽ ᾿ ΕἸ 7 ᾽ -“ 

τὴν δὲ ἀνάρμοστον αὐτήν τε εἰναι καὶ οὐκ ἐγχειν ἐν αὑτῇ 
7 ᾽ Ε , 7 ᾽ “» “" 

ἄλλην; Οὐκ ἔχω ἔγωγε, ἔφη ὁ Σιμμίας, εἰπεῖν δῆλον 

᾿Αλ- 
Ἂ Δ " εἴ - ,γ " δ νά 

λα προωμολογήται, εΦη, μηδὲν μῶλλον μηδὸ ἥττον ἐτερῶν 
ε ἃ “ “ -“ » ὧν μος 7 

ἐτεροας ψΨυχῆν ψυχῆς εἶναι. τοῦτο ὃ ἔστι τὸ ομολογήρνω, 
ἐν "“ Υ͂ “ ϑ ὦ 

μηδὲν μμῶλλον μηδ᾽ ἐπὶ πλέον μηδὲ ἥττον μηδ᾽ ἐπ’ ἔλατ- 

Ά, “ “,} 3 ᾽ ἍἋ ᾿ δι ““ ε 7 

δὲ, ὁτι τοιαῦτ᾽ ἀττ᾽ ἂν λέγοι ὁ ἐκεῖνο ὑποθευνενος. 

7 7, “ “-: 

τὸν ἑτέραν ἑτέρως ἁρμονίαν ἁρμονίας εἶναι. ἢ γάρ; 
΄ ἕω - 

Πάνυ γε. Τὴν δὲ γε μηδὲν μᾶλλον μηδὲ ἧττον ἀρμωο- 
᾽ “ Ν “, Ν “ ς " ᾽ 

γνίῶν οὐσῶν μηδὲ ῥμῶλλον μηδὲ ἥττον ἡρμόσθαι. εστιν 
“ 7ἷ Ν “- -" 

οὕτως ; ̓Ἔστν. Ἣ δὲ μῆτε μᾶλλον μήθ᾽ ἧττον ἥρμοσ- 
7 ἥν “ 7 Δ΄͵ 4} ε 7 ͵ “ Ν 

μένη ἔστιν ὁ τί πλέον ἢ ἔλαττον ὡρμιονίοις μετέχει, ἤ τὸ 
ἵ ἈΓ ἢ 7 "» 

ἴσον; Τὸ ἴσον. Οὐκουν ψυχῆ ἐπειδὴ οὐδὲν μᾶλλον οὐδὲ 
“- 3", 7 “ὦ 

ἧτσον ἀλλη ἄλλης αὐτὸ φοῦυτο, ψυχῇ, ἐστιν, οὐδὲν δὴ 
᾿»-»Ὡ}ὋῸὋ 3 Ν κὰν , “Ὁ 

μᾶλλον οὐδὲ ἧττον ἥρμοσται; Οὕτως. 'οῦτο δέ γε 
ο 5 ἌΧ 7 ΕῚ 7 9. ὮΝ, ς 7] 

πεπονθυῖα οὐδὲν πλέον ἀνωρμοστίως οὐδὲ ἁρμονίας μμε- 
Ψ " ᾽ Ν 4“ ἴω ᾽ ν “, ΝΜ Ε 

φσέχοι ἀν; Οὐ γὰρ οὖν. Τοῦτο δ᾽ αὖ πεπονθυῖα ἀρ ἂν 
͵ λ "»-ὦ᾽Ὁ 

σι πλέον κακίας ἢ ἀρετῆς μετέχοι ἑτέρα ἑτέρας, εἰπερ ἥ 
Ν Ζ Ε] 7 ςε Ν ΕῚ Ἀ ε ’ὔ ΕΙ ϑονο. 

μὲν κακίω ἀναωρμοστία, ἡ δὲ ἀρετὴ ὡρμνονίω εἴη ; Οὐδὲν 

μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἧττον ---Ἴ Υ΄. μὴ μᾶλλον, ηαυοὰ εχ οοἀά, επιεπἀαίαμπι, 

αυοᾶ αυὶ ἀϊςαῖ, Θυτη π1}}}} αἰ ἀΐσετο, 
ὨΪδὶ ἢοῸ, ΠΟῚ ΡΟΒ586 ΔΙ ̓ .πὶ ΔΗ Ὁ πὶ 8110 
6586 ΒΆΡΙΘΠΟΟΤΘΤΙ, 1 8(1ΟΓοὰ, ῬτΟΌΪΟ- 

τεῖθ. Ηοο δυίΐθπι ΡυρμδγΘ οὑπὶ 115, 4 
ρβᾷ Βομπιίηυπι νἱΐα αυοιϊάϊθ ἀυοσθδΐ. 
Ῥουτο 8] ᾿νδγΠΊΟἢἶδ5 ΠΟΙΙΟΠΘΠΙ ΔΟσΌΓΑΙΪΒ 
ΤἸΠΟΙΪ8 ΠιαρΊΒη 86 ὐσθᾶθ δὲ ΡΥΟΠΊΆΒ, 

ηὐδηὶ ᾿ιδοΐθηυβ δοΐα πη δἰῖ ; δῇιγιηδτὶ 
ὩῸΠ ἱπ)]υτία Ἰίσεσθ, τοῦαπὶ παγηιοπῖανη 

ΠᾺΠ]Ο Ὡπαυδπὶ ἰοῦ ροτΘ πυ]] ητδ γαϊϊοηθ 
Αἰββοηδπι) 6556 ΡΟβ86 πηδϊθηὰς (θη ρΡοΓᾶ- 

ἴᾶτπη. Ουρρ6 ἀϊδοοτγάϊα Βαττηοηΐεθ ο0Π- 
οοπίαπι ἰυγθατὶ ᾿ρβαᾶπ]σαθ ΠΑσπιοπΐδπὶ 
ἀ6]6γῖ. {781 5ἱ 4}]8. δπϊηλὰπι ἀἰοαξ 6586 
(]ο αι Βᾶτηοηἶᾶπι, Θυτα πἰϊ αἰϊυὰ πἰβὶ 

μος σοπίθποσο, δηϊτη τα Βυτηδ ΠΌ ἢ ἔῸΓ- 

Ρἰτα αἰ ηῖ8 εἴ ργαν δ τῖὶβ οὐμπῖηο 6580 6 Χ- 
Ροτγίθμῃ, δηϊπιδη τ πὶ δ θην δΐπιδ8 6᾽85- 
ἄφπα νἱἰγία 8. οἱ" ρτδβίδηεῖεθ 6586 ρᾶγίΐσ 
οἶρθβ, ᾳὺυὰ ρῥγααϊεὶ βἰπε δηϊπὶ μιοπηῖν 
Ὠυ1}ς ν 

..--ι. 
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͵7 “" ὰ, Ν ᾽ Ν 

πλέον. Μαλλον δὲ γέ που, ὦ Σιμμία, κωτὼ τὸν ὀρθὸν 
7 7 

λόγον κακίας οὐδεμίω ψυχὴ μεθέξει, εἴπερ ὡρμονία ἐστίν. 94 
μ Ν “ “ 7, 

ὡρμιυονία γὰρ δήπου παντελῶς αὐτο τοῦτο οὖσα, ὡρμονία, 
᾽ 7 Ε ᾽ “ἃ 7 3 Ἄ , Οὐδέ 

ἀναρμοστίας οὔποτ ἂν μετάσχοι. (Οὐ μεντοι. υδὲ 
“Ϊ“ὔ ω τ ἕ ἴδε 

γε δήπου ψυχή, οὖσα παντελῶς ψυχῆ, κακίας. [ΙΤὼς 
“" ἃ “ 7 7 ἴων β 

γὰρ ἔκ γε τῶν προειρημένων; Τκ τούτου ἀρῶ τοῦ λόγου 
ς » -» Ν ᾽ὔ 7 ς 7] 3 ἃ, 9. 

ἡμῖν πᾶσαι ψυχαὶ πάντων ζώων ὁμοίως ἀγαθαὶ ἔσονται, 
᾿ ς ΄ Ν 7΄ ἈΔΟΝ -“ 7 "-" ἃ 

εἶπερ ὁμοίως ψυχαὶ πεφύκασιν αὐτὸ τοῦτο, ψυχαῖ, εἰναι; 

Ἢ καὶ καλῶς δοκεῖ, Β 
“" 3. 0, 6 , Ν 7ὔ “ὁ “ διντευ ᾽ 
7 ὃ Ὅς, οὕτω λέγεσθαι, καί πάσχειν ἂν ταυτῷ ὁ Λογος, εἰ 

ἜἜμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες. 

ὀρθὴ ἡ ὑπόθεσις ἦν, σὺ ψυχὴν ὡρμυονίων εἶναι; Οὐδ᾽ 

ὁπωστιοῦν, ἔφη. 

ΟΑρ. ΧΕΙ. ὦ δ δέ; ῆ δ᾽ ὅς" σὼν ἐν ἀνθρώπῳ πῶν- 

χων ἐσθ᾽ ὃ τι ἄλλο λέγεις ἄρχειν ἢ ψυχήν, ἄλλως 78 ψοιδεγλκιναν 
Ι͂ -» -“ 

φρόνιμον ; Οὐκ ἔγωγε. Πότερον ξυγχωρουσῶν τοῖς κατὰ 
Ν “Ὁ ᾽7ὔ “Ἂχ ἄν 7 ᾽ὔ ΧΝ Ἁ 

το σωμα παθήμασιν, ἢ καὶ ἐναντιουμένην; λέγω δὲ τὸ 

πεφύκασιν αὐτὸ τ.7] Ατιϊσυϊιπι τό ροϑὲ αὐτὸ τοῦτο νυἱρὸ δἀάϊίυτα τοοίθ σὰπὶ 
δά. ΑἸά. δὲ Βδβ5. 1. οτηϊζέαπί δ] χαοί οοάΐοθ5. Ναπι σϑρᾶα ἰἰὰ σομθτεπί : εἴπερ 
ψυχαὶ ὁμοίως πεφύκασιν εἶναι αὐτὸ τοῦτο, ψυχαί. ῬηΐαΒ ψυχαί Ἡεϊπάοτῇ, ᾿ἰπ] τ 

ἀεϊοπά απ οοπβείΐ, 

πάσχειν ἂν ταῦτα] Ε΄. ἄν ἀεεταί, συοά ϑίορθευβ. ργθαυϊ. οὶπάθ νϑί(. εἀϊίε, 
ὀρθὴ ὑπόθεσις. 

ΟκαΡ. ΧΠΠΠ. Πότερον ξυγχωροῦσαν) δ 6ιι. οἀϊιι. πότ. συγχ. τοῖς κατὰ τὸ σῶμα 
πάθεσιν ἣ καὶ ἐναντιουμένην τοῖς παθήμασιν ; ΑΒ] Θοἴπιιβ ᾿πυ11}6 δα ἀἰταπιδηία τ οαπα 

ῬΙασθα5 εοα 4. πηθ ] 1018 ποίῶ. 

Ρ, 94. 8. καὶ πάσχειν ἂν ταῦτα ὃ λό- 
γος, εἰ ὀρθὴ κ. τ. Δ. Ἢ. 6. οἐ ναξϊοηπὶ 8. 

Οκ». ΧΙ.1Π1|. τί δέ; ἢ δ᾽ ὅ:] Αηϊ- 
ΤῊ] ΠΟΙ Πη15 οἴ ΘὰΠὶ ΡΥ οΙρα8. ΡΓ- 

αἰϑριεἑαξϊοπὶ ποβίτ ριέαδηθ ἤογε πὲ ἰἰος 

αὐοϊααξ, 8 φιιϊάθηι τέῦα 5868 ἐ{ϊα βιιηηξῖο, 
ψιώ απϊητιηι αἱξ 6886 Παγπιοπὶαηι 

πάσχειν ἂν ταῦτα] 5ς. υἱξ ἔδπι ἰαπΠ6Γᾶ- 
τᾶ εἰ αὐβυχάα βιαιυδί.---Ῥτοχίπια, Ὁ ὁ δ᾽ 

ὁπωστιοῦν τοῖθιδ5 δὰ Ξυροτίογα ἢ καὶ 
καλῶς δοκεῖ οὕτω λέγεσθαι, αἱ 56 η508 
δὶς θχϑίϑίαι : οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν καλῶς δοκεῖ 
οὕτω λέγεσθαι. 

ΡἈαα. Ἂ. 

ἀεπίομι δό βαριθηΐθηι π᾿ Ποτηΐπθ ἀοπῆ- 
ΠδτΙ, ΠΘ64.6 ΠΟΥΡΟΥῚΒ ρογα δ Ἰοπΐθιι5. δὲ 

οαρΙα τ δ 1 05 ΒΘ πηροὺ ἱπάυ]ρουθ, βεα 1ἰ5 
5: ᾽ ββῖτηθ δάνθιβαυὶ. Ουοά αυϊάθιῃ ἷπ 
ΒΗ ΪΠΉ ΠῚ, Βὶ 15. ϑβϑϑοί Ἰρϑίυβ σούρουβ ἴῃ- 
ἰδηίο αυξάδηη, πὰ}]Ο τηοᾶο οδάοθχϑί, 
αυΐρρε 4αϊ σὰπὶ 1}}}5 1ρ515, ας 'βαθϑηΐ 

ΤΟΙΏ 59] ΟΠ 6. ἃ: ᾿ητΘ ΕΟ 6 τὴ, Πα Πα ἂπα 
ἀἰβογθρασδέ, 56 ββῦπιρϑὺ σοποοταδγοί, 

ῳ 
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͵] “- 7, "ΑΥ ἡ Ν δ, ϑὲ 4, ᾽ Ζ 

τοιόνδε, οἱον καυμῶτος ἐνόντος καὶ ἔψους ἐπὶ τουναντίον 

Ὁ. Ν Ἁ 7] Ν ᾿, 3 Ψ 3 ᾿, Ν Ἀ ᾽ ζΖ 

ελκχείν, τὸ μὴ πίνειν, κῶὶ πείνῆς ἐνουσῆς ἐπί τὸ μιῆ ἐσθίειν" 
Ν "7 κ δὲ..Ἂν ᾽ ἵ Ν Ν 

καὶ ἀλλὼ σοὺ μυρίὼ ορωμνεν ἐναντιουμνενῆν τῆν ψυχῆν 
"» Ν Ν ων «“ “ὁ Γ' Ν “" ΕΙ 

σοῖς κατὼ τὸ σώμω. ἢ οὐ; [Ι]άνυ μὲν οὖν. Οὔκουν 
“" ε ͵΄ 5 “ 7 ΄ 3 ἍἋ Φι «Φ 

αὖ ὡμολογήσαμεν ἐν τοῖς πρόσθεν μήποτ ὧν αὑτῆν, 
᾽ μν 9 7ὔ " “' 3 Φ Ν 

ἁρμμονίων γε ουσῶν, ἐναντία ὥδειν ΟΙς φπιτεινοίζο κοι ᾽ φυγαὶ 

ἊΨ Ν 7 ἣ " ε “Ὁ ͵ Ξ΄ 2 "Ὁ 

λᾷτο καὶ πάλλοιτο καὶ ἀλλο ὁτιοῦν πάθος πάσγοι ἐκεῖνα, 
3 ἴω ,ὕ “ ᾽ νι γε ᾽ 7 δ δ 2. ἃ 
εἕ ων τυγχῶᾶνοι οὐσα, αλλ ἐπεσθαι ἐκείνοις καὶ οὔποτ ἂν 
ς νΆ 

ἡγεμονεύειν ; 
“ ω] ᾽ -» Σ 7 “νὼ Ψ Ε ᾽. 

ουν: γνὺῦυν οὐ πῶν τουναντίον ημοιν μέσ ὦν ἐργαζομένη 

 τηεσθνα σε ἐκείνων πάντων, εξ ὧν φήσει σις αὐτὴν 

εἶναι, καὶ ἐναντιουμιένη ἀδερὶ πάντα διὰ παντὺς σοῦ βίου 

καὶ δεσπόζουσα πάντας τρόπους, τὰ μὲν γωλεπώτερον 
΄, Ν 6 ΝΖ ,ὕ Χ Ν 

κολάζουσα και μετ ἀλγηδόνων, ζῶ 7ὲῈὲ Κοτῶ Τὴν γυμνᾶσ- 

Χ Ν Ν᾿ ᾽ ἊΨ Χ Ν ᾿ Ν Χ Ν 
Ζικὴν κῶς τῆν Τατρικῆν, φο δὲ πραοτερον, καὶ τῷ κεν 

᾿ 2 να ἃ Χ ἴω -ὄ 5 Ψ δε. Α͂ - 

ἀπειλοῦσα, τὰ δὲ νουθετοῦσα ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ ὀργαῖς 

τὸ τοιόνδε, οἷον καύματος] ὅϑ1ο ΠΠ0τὶ Ρ] αὐτοὶ οἰ ορίϊπιι. Ὅαϊσο τὸ τοιόνδε, ὡς εἶ 
καύμ. 

καὶ ἄλλα που μυρία ὁρῶμεν) 6 ουτ- εἶπιθΘ. Νὰ δυΐοπι Ναὶς ταϊοπὶ αἰ] 485 

᾿Ὡμολογήσαμιεν, ἔφη πῶς γὰρ οὔ; Τί 

ἰδία Πδο Ἰοατιθ πα] ουπηὰ 5618 ἀϊοίαμη οϑΐ 

84 Αροΐορ. ϑοοσ, ο. 832. 00]1]. Ηθφιυδβα, 
ϑρθοίιῃ. ρ. 18. 

α. Οὔκουν αὖ ὧμ. ἐν τοῖς πρόσθεν 
Ῥ, 92. ε. τί δὲ---τῇδε; δοκεῖ σοι ἅρμο- 

νίᾳ ἢ ἄλλῃ τινὶ συνθέσει προσήκειν ἄλ- 

λως πως ἔχειν ἢ ὡς ἂν ἐκεῖνα ἔχῃ, ἐξ ὧν 
ἂν συγκέηται; Αἀ μας [ἰοϊηάοιῆυβ: 

“Α ποπιῖπθ δάδπιο ἱπίθγρτγείατη ἰπηι6]- 
Ἰεοία μῶς ἐναντία ἄδειν οἷς ἐπιτείνοιτο 
βίο. ὅ'ἴο εχρϑάϊθπάδ νιἀϊὲ ΒΘ ρδ] ἀϊηρὶαβ 
τηθιι8: ἐναντία ἄδειν τούτοις ἃ (καθ᾽ 

ἃ) ἐπιτείνοιτο καὶ χαλῷτο --- ἐκεῖνα ἐξ 
ὧν τυγχάνει οὖσα ᾿. 6. ἐναντία ἄδειν ταῖς 
ἐπιτάσεσι καὶ χαλάσεσι καὶ παλμοῖς καὶ 
ἄλλῳ ὁτῳοῦν πάθει ἐκείνων, ἐξ ὧν τυγ- 

χάνει οὖσα. 7ἅτὰ πδπὶὸ ἢ. 1. η6 ᾿ϊΐοτα- 
Ἰδτι αὐ] ἀθτὰ πονθτθ νυ αθυῖτ." Δ οτίβ- 

ΡΓΟΡΈΕΥ β᾽ προ] γθτα ζοστηδπι αἰἰγαςοπΐβ, 
ν. Ποπιοβί!. δἄν. Μ|Ιά, Ρ. 515. καὶ δί- 
κὴν ἅμα βουλόμενοι λαβεῖν ὧν ἐπὶ τῶν 

ἄλλων ἐτεθέαντο θρασὺν ὄντα καὶ βδελυ- 
ρόν. αδὶ Ῥυϊτιππαπηυβ: “ ΟὈβεσνοπηΐ, ἴἢ- 

φαΐϊτ, ἰσοπο8 πη βϑηϊίναπι ὧν, ροβὶ- 
ἴὰπὰ ΡΘΙ διἰίγλοι ποτὶ ΡρτῸ ἅ, ἰδπηθίδὶ 
Βΐο ἀοουβαί νὰ8Β ΟῚ δῖ οὐδοῦ, ηυοά 
ἀϊουπε, ῥτορίουὶβ, βθα σϑπιοιϊοσίβ, Ρ6Π- 
ἄθηβ ἃ θρασὺν εἶναι.᾽" 

᾿. τά τε κατὰ τὴν γυμναστικὴν] Ἐχ- 

Βρθοίαθαβ τὰ κατὰ τήν τε γυμναστικὴν 

καὶ τὴν ἰατρικήν. ϑ6α ν. δὲ μ., 8ῦ. ο. 

Ρ- 89. ν. Νιπλγοτα ροβὶξιπὶ τε οβὲ ροῖ- 

ἰηἀθ δ δὶ βθηιδγθίῃυγ καὶ τὰ κατὰ τὴν 

ἰατρικήν, ν. ἀὰ Οπίοη, ᾿. 48. Β. σᾶρ. ι. 
τὰ δὲ νουθετοῦσα ταῖς ἐπιθυμίαις} 
ιν ὰ5 ποὺ ρϑπαρὲ ἃ νουθετοῦσα, αυοὰ 

᾿ 
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) ς } ὰ "ὕ .» 7 

καὶ φόβοις, ως ἀλλη οὐυσα ἄλλῳ πράγματι διαλεγομένη; 
“- ν ὦ 2 3 ὃ 7 Λ οἷ 7 

οἷόν που καὶ “Οὐμηήρος ἐν Οδυσσείῳ πεποίηκεν, οὗ λέγει 
3, Ψ ’ὔ 

σὸν Οδυσσέα, 
“Οὖ Ν γ. 7] ΦῸΨ ΄ 

στῆθος δὲ πλήξας κροιδίην ἠνίπαπε μυύθῳ᾽ 
7 «ΑΣ δ 7, ᾽ γ 7) 

σέτλαθι δῇ, κροδίη καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾿ ἐτλῆς. 
Ν 7 ᾽ Ἴ, ἴω "“ὦνῪν 7 - 

ἀρ οἷει αὐτὸν ταῦτα ποιῆσαι διανοούμενον ὡς ἁρμονίας 
Ὥς δι διὰ 7 ΑἿ Ὡ ᾽ ε Ν »“.ων »-Ὃ 

αὐτῆς οὔσης καὶ οἷας ἄγεσθαι ὑπὸ τῶν τοῦ σώματος 
7 ᾽ 3 2 “ ΕΣ "»" Ν » 

παθημάτων, ἀλλ οὐχ, οἷας ἄγειν τε ταῦτα καὶ δεσπόζειν, 
Ἀ ΕΣ ἂ δῷ Χ ᾿ς Ἁ 7 «“ ᾽ 

καὶ ουσῆς αὐτῆς πολυ θειοτέρου τινος πραγμῶντος ἢ καθ 
ἰοὺ }ὔ »,“ 

ὡρμονίαν; Νὴ Δία, ὦ Σώκρατες, ἔμοιγε δοκεῖ. Οὐχ 
᾽ ὌΝ. δ δ)ὴ᾽.- 3 ω] "“" 2} Ἁ ς Ψ 

αρο, ὦ ἄριστε, ἥρνν οὐδωρνῆ κῶώλως ἐγει ψυχῆν ὠρρνονίῶν 
Ν ΄ “" Ξ ᾽ Χ ᾽ Ἐ 7 ε 7, 7 

«νὰ ᾧωνοῶς εἰνοῦν οὔτε γὰρ ἂν, ως εοιίκεν, Ὁμήρῳ, θείῳ 
"» ς » 7 3 Ν ο.-Ὁ ᾽ -» “ 

ποιήτη, ομολογοίμεν οὐτε αὐτοὶ ἥμιν αὔὕτοις. ἴὕχει 
͵ ἐ - "ἮΝ 

“ 2) 
ουτως, ἐφη. 1 

πον ΧΙ. πῶν δή, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, σὰ μὲν 

᾿Αρρμυονίος ἡμῖν τῆς Θηβαίκῆς ἵλεά πως, ὡς ξοιξε, (μετρίως 

Νὴ Δία---] Εύτες, νϑεῖ. οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, αυοα [δΙΓΘιηι8. ργέρτθϑθο μὰ Δία. 
Ναπο τοοῖθ οοἀα. ορίϊϊ ααϊα8 σοου]ᾶπι ΔΡ])Δοἰ πὶ, 

γϑυθατῃ οαπὶ απαγίο οδϑιι ΘΟΠΒίΓαΣ 50]6ῖ, 

βΒρᾷ ἃ ἀπειλοῦσα, νοῦ. ταπιοίϊοτσο. 

Θυδπι ςοηβίγαοιϊομθαλ ᾿Π]αδίτανι [.ὁ- 

Ὀϑοκίὰβ δὰ ϑόορῇος]θ ΑἸαο: ν. 478. ρ- 

205, οἱ ΗἩοἰπάοτῆ. αὐ ἢ, 1. οοηΐ, ΜΑΙ. 

ἐ 428. 2. 
οὗ λέγε: τόν ᾿δυσσέα)] Οἀγ58. Χχ- 

ῃι 17. 

διανοούμενον ὡς ἁρμονίας --- οὔση5] 
Οταῖυ]. Ρ. 439. ο. διανοηθέντες --- ὡς 
ἰόντων τε ἁπάντων καὶ ῥεόντων. 1.66.1. 
ἴῃ. μῶν---᾿λέγεις ὡς τοῦ Μίνω φοιτῶντος 
πρὸς τὴν τοῦ πατρὸς ἑκάστοτε ξυνου- 
σίαν ; Ῥ.Π6Ρ. Ρ. 16. ν. ταύτην φήμην 

παρέδοσαν ὡς ἐξ ἑνὸς μὲν καὶ πολλῶν ὄν- 

τῶν τῶν ἀεὶ λεγομένων. εἶναι. ΌΪ τ. Ὧπ- 

ποί. 690}, Α58:. δὰ Ῥο, 1. 1.--καὶ οἵας 
ἄγεσθαι, 1, 6. καὶ τοιαύτης ὥστε ἄγεσθαι. 

ν. Μία ἃ 479. 

ἢ καθ᾽ ἁρμονίαν] φιαπι μὲ οἰηὶ Παν- 
Ἠιοπῖα ΟΠ ραν αγὶ μοϑεῖέ. ν. ΜΑΙ μῖς ὃ 
449. 

Νὴ Δία---ἔμοιγε δοκεῖ] Γηί6}1. Ἡ οπι6 - 

Τὰ8 Βς ἰΐα σθοϊηΐβθε, οὐ δηΐταυτη ραϊᾶ- 
τὴ ᾿τ ρθυᾶτθ σουρου]. 

καρ. ΧΙΙ͂Ν. Ρ. 95. Εἶεν δή] Βεἰ- 
5ῖ5. ἰπ Οοπιηθηί, Εἰχοροίί. δα ϑορβμοεὶ, 
(Εά. (ο], ν. 1333. ““Ηιᾶς νοοθ, ἱπαυϊέ, 
αὐμηΐαγ ὐτοθοὶ ἐπ οχηηὶ ΡΌΠΘΓΘ ΒΘ ΙΩΟἢΪ8,. 
ἩΡῚ δ 8]1 Πρτορτθάϊαπίυν : αἴααθ εϑί 

Ῥίαπθ, αἱ Ἑταπιπιδίϊοὶ ἀθβηϊυπί, συγκα- 
τάθεσις μὲν τῶν εἰρημένων, συναφὴ. δὲ 
πρὸς τὰ μέλλοντα. ν. ποβίτα δὰ Ευτηγ- 

Ρἤτοῃ. Ρ. 88 56. 

τὰ μὲν “Αρμονίας---Ἴ ϑοοταίεβ εἴρων 
Ηαγηϊοηΐδη) ΠΟ δηὶ ΞἸπημηΐεθ, ἢ. 6. 6] 

95 
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᾿ ἢ 7 “ 7ὔ 

γέγονε᾽ τί δὲ δὴ τὰ Κάδμου, ἔφη, ὦ Κεβης, πῶς ἱλασό- 
7 “Ὁ ᾽ ε ΄' “4 

μεθα καὶ τίνι λόγῳ ; Σύ μοι δοκεῖς, ἔφη ὁ Κέβης, ἐξευρή-"' 
-“ Ν Ψ Ν ἈΝ Ἁ 

σειν τουτονὶ γοῦν τὸν λόγον τὸν πρὸς τῆν ἁρμονίαν θαυ- 
»“ω, “ Γς 7 

μαστῶς μοι εἶπες ὡς παρὼ δόξαν. Σιμμίου γὰρ λέγοντος, 
[72 Ε] 7 7 ε [ή ᾽ 6 ᾽7ὔ -“ 

ὅτε ἠπόρει, πᾶνυ ἐθαύμαζον, εἰ τι ἐξει τις χρήσασθαι τῷ 
᾽ “ ἣ»ἤ ᾽ 3. .,Δλ 

λόγῳ αὐτοῦ πάνυ οὖν μοι ἀτόπως ἔδοξεν εὐθὺς τὴν πρώ- 
Ν "»“" »-"ν ᾽ λ 

σὴν ἔφοδον οὐ. δέξασθαι τοῦ σοῦ λόγου. ταὐτὼ δὴ οὐκ ἂν 

θαυμάσαιμι καὶ τὸν τοῦ Κάδμου λόγον εἰ πάθοι. Ὁ 
φΞ ᾽ 3] Φ ΄ Ἁ 7 7 ͵7ὔ ε »“»ἝἪ 

γαθέ, ἔφη ὁ Σωχράτης, μὴ μέγα λέγε, μή τις ἡμῶν 

βασκανία περιτρέψη, τὸν Χόγον τὸν μέλλοντα λέγεσθαι ϑασκανί οιτρεψῃ. γὸν τὸν μ᾽ Υ ᾿ 

ΟΑνΡ. ΧΙΙ͂Ν. ὅτε ἠπόρει] Ηθιπαοτῖ, ἀ6 σοπ]θοίατα Εογβίθτλ βοσιρϑιὶ ὅ τε ἠπόρει. 
Μοςχ εἴ τι ἕξοι βοτϊ θεπάαπι ραϊαδαΐ ΕἸΒΟΠΘταβΒ δὰ ΨΥ 6116 σ. τι, Ρ. 275. 

ταὐτὰ δὴ οὐκ ἂν θ.1 δῖ. Αὔρ. ῥτὸ να]ρ. ταῦτα δὴ οὐκ' ἄν κι τ: λ, ΑἸ]αυοί Πἰδτὶ 

Ἠδυθπί : ὥστε οὐκ ἂν θαυμ. 

θη θη πὶ 46 δηΐπιο, ῥτορι (απ (δοΐδτῃ 
6586, ἢ. 6. τϑοίαίαἴαδη) ἀϊοὶϊῖ. Ηδτιπηοηϊα 

δαΐδιῃ ἔα ὉχοΥ Οδάπ, τορὶβ ΤὭΘΡδπο- 

Τα. ν, ΗἩεβιοά, ΤΏρθορ. ν. 987. 97. 
ῬΑΙ:ρμαΐυβ 5. 7. Ἀρο!]οά. ται. 4, 2. 
᾿Αὰ αἱίθσαιη ααΐθην ἀαθ!αἰλοηεῖα ἃ (6- 
θοίθ 1{1άθτι Ἵ θᾶ πο 4]} ἴδηι ἱγαηϑ᾽ (ὈΓ5 
Οδάπιὶ ἔλεϊς τη ΠΟΘ πὶ. Τίδημθ τὰ 
Κάδμου νοταὶ ΟΘΌΕΘ(5. ταιϊοηθιῃ, αὶ 
οοποδββοσαΐ αυϊ θη δηΪπΠΊο08 ροϑὲ ΠΟΥ ἔθη 
ΒΌΡΘΤΙΘΒΒΘ; δοβάθιῃ πη αυδι ᾿πιθ τ ΤῸΒ 
6888 περᾶνθταί, Μυστικῶς Βυπο Ἰοσυ 

τπίογρσγθίδίαγ ΟἹ ντηριοάουαβ δρ. ΥΥ̓γ ἐίθη- 

Βδοἢ. Ρ. 250 84.; ἱπϑρτὶβ δυρ! 118 ΘΠ) 
νοχασυπὶ ΤΠ δοίθυϊυβ δἰ α υ 6. 
θαυμαστῶ- --- ὡς παρὰ δόξαν) ϑὶο ο. 

46. θαυμαστῶς ὡς ἐπεθύμησα, ς. 49. 

ΘΧίγ. θαυμαστῶς γάρ μοι. δοκεῖ ὡς ἐναρ- 

γῶε:---εἰπεῖν ἐκεῖνος ταῦτα. Ρ., 99. ν». 
ὑπερφυῶς μὲν οὖν, ἔφη, ὡς βούλομαι. 

εἴ τι ἕξει τις χρ.] Ηἰϊ 6. 8ὲ φιιῖβ ἰιαϑογοὲ 
φιοά εἾιι8 αἰδριίαίϊοηὶ γνοβροηαεγεί. 
Ῥχοῖβὰβ δοάθιν τηοὰο ΠῚρΡΡ. Μα]. ρ. 
299. 5. ἀλλ᾽ ἔχεις τι χρῆσθαι τῷ λόγῳ, 

ἥ τι καὶ ἄλλο ἐροῦμεν ; Τὴ) εἰ μοί θαυ- 

μάξέιν φοϑίϊο ν. Βαυζίπιαπη. ὁ 136. ρ. 
4806. Εχ σογγθοίίοπθ οτίατη εβδὲ ηυρὰ 
Ἰοριιυσ ἴῃ δἰασυοί σοαά, ὅτι ῥτο εἴ τι. 

Β. τὴν πρώτην ἔφοδον οὐ δέξασθαι} 
Η, 6. ργίηιμηι ἐιπροέμηι πον ϑ8ιιδίἴπεγε. 
Ῥτγοχίιπᾶ βὶς ᾿ηίε! Πρὰβ: οὐκ ἂν θαυμά- 
σαιμι, εἰ καὶ ὃ τοῦ Κάδμου λόγος. (Ϊ. 6. 

ηιθα ἐρϑὲι8 ταϊο0) ταὐτὰ πάθοι, 
μὴ μέγα λέγε, μή τις β] Νὰπι πιαρπὶ- 

ἤσα εἴ ΒΈροτρα ἀϊοΐα βθαυϊΐον βασκανία, 

Ἰηνιἀϊα οἱ νἱπάϊοΐϊα αϊνὶπα, Νριηθβὶβ, 

Φιλέει γὰρ ὁ θεὸς τὰ ὑπερέχοντα πάντα 
κολούειν. Ἡτοὐοί. ναΙ.11. Εατρ, Ηθτο. 
Εὰὺτ. ν. 1244. ἴσχε τὸ στόμ᾽, ὧς μὴ μέγα 

λέγων μείζω πάθῃς. Ἰίδηυθ Οτεοὶ υξ 
)αδβεϊπιιηι ἃ 886. Διο ἰγθηϊσ ἃς ἀθργθοᾶ- 
τεηΐωγ, αἰ θδηΐοῦ σνϑτὶβ μετὰ προβασ- 

κανίου, ἀβασκάντως,. Ρατζεταις 1 δἰιηϊ, 
π6 ἰδὺ8 πληνΐᾶ Ἰδυάδιὶβ ἱπυϊά δι οουῆδ- 
τοῖ, δὰ ἀτοθπά ται ζαβοὶπῸπι ργεοῖδγὶ 80]8- 
Βαπὶ ργωβεοῖπε. ν. Ματοῖ, Κ΄, 1,. γαῖ. 8. 
ὙΥ 6βββϑίτην. δὰ Ἡδϑτσοά. 1, 82, 1. Η, γοββ8. 

δὰ ΨΊγμ]. Ἐς. ναι. 27. εἰ ΥΥγιίθη- 
ὈΔΟ. δὰ 1). ]. Ἶ 

περιτρέψῃ τὸν λόγον] Θιυοπιδαπιοάυπι 
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ων »" » "»" Ν -“ 

ἀλλὰ δὴ ταῦτα μὲν τῷ θεῷ μελήσει, ἡμνεῖς δὲ ᾿Ομηρικῶς 
5 Χ », 7 '- ἷν ΄ " δὲ δ᾽ Ἁ 

δγγὺς ἰόντες πειρωμεθα εἰ ἄρα τι λέγεις. ἔστι δὲ δὴ τὸ 
““ ο»-᾿ »“ὋἼ "»-Ὃ᾽7 .»“ ἃ 

κεφάλαιον ὧν ζητεῖς" ἀξιοῖς ἐπιδειγιθήνωαι ἡμῶν τὴν ψυχὴν 
μὰ ν Η͂ ἀνωλεθρόν τε καὶ ἀθάνατον οὖσαν, εἰ φιλόσοφος ἀνὴρ μελ- 

3 -“ 5. δ΄ δὰ Ἂς ἣν δ 3 οἱ 2 “ 

λων ἀποθανεῖσθαι, θαρρῶν τε καὶ ἡγούμενος ἀποθανὼν ἐκεῖ 
δ“ . ͵ 

εὖ πράξειν διαφερόντως ἢ εἰ ἐν ἄλλῳ βίῳ βιοὺς ἐτελεύ- 
Χ δ ’ὔ Ν ἍΝ δ , Ψ.,.Ὁ 3 δὲ Ν 

τα, μὴ ἀνόητόν τε καὶ ηλίθιον θάρρος θωρρήσει. τὸ 
Χ ᾽ , “ ᾽ Ψ ΧΩ Ἃ ε λ Χ 

δὲ ὠποῴοινειν, ὁτί ἰσχύρον σί ἐστιν ἢ Ψυχή καὶ θεοει- 

μή τις ἡμῶν βασκ. Ηρίπάοτῇ, οοττοχὶὶ ἡμῖν, χαρά τϑοερὶς ΒΘΚΚοιαβΒ εχ ὑπὸ 
οοαΐοθ. Μα]θ, ορίμογ. 

διαφερόντως ἢ εἰ] ΥΙ. εἰ ἀεοταΐ, αυοα το! θαοταπί σοἀϊςα5 ορεϊπιϊ. 

ἔφοδον δέχεσθαι, εἰ ἐγγὺς ἰέναι, οὐυϊαηι 
γε, ἰϊὰ δἰΐδτι περιτρέπειν Θ5ὲ νεγθὰ πὶ 
ΤΑΙ ΠΠτατΘ, ααοὰ 5ἰρηϊῆοαι ἐπ διραηι σοΉ- 

υετέεγε, ἔασον εἰ τιλϊϊἐ65 ἔογρα πυογίαηΐ. 

ΘΘΠΒΌ8. ἸρίΈΟΣ Ἰιΐς θϑὲ : η6 αἰδριίαϊϊο 
ποϑίγα ἰγγΐέα τοαἀαξιιγ οὲ ραγιπι οβίσαα. 
ἘΒηΚοπίυβ περιστρέψῃ σοη]θοἰέ. 

ὋὉμηρικῶς ἐγγ. ἰόντες} Ἡι0Υ6 Πιο Οτηι 
Ἡοπιον σον, '. 6. ᾿οαεϊἐον αο ον εον. 

ἀξιοῖς ἐπιδειχθῆναι)] Η. 6. ἀξιοῖς δεῖν 

ἐπιδειχθῆναι. νἱὰ, Ηοἰηάοτῇ, ἀὰ Ρτοίαροτ, 
Ρ. 546. [Β. 4] νϑυϊββίιηθ οὔβογνανὶί ἰπῃ 
18} 1005 δεῖν, 51 τετὰ αἰ] ρϑηίϊιβ βρθοίθϑ, 
ὭΘΏ νἱάθυὶ οἸηϊβϑιη 6556, 86 νϑῦθᾶ 
ἡγεῖσθαι, λογίζεσθαι, οἴεσθαι, δοκεῖν, 
νομίζειν, δἰ ρῃλῆοατθ ταιιηι 8. οριι8 }μ- 
ἀἴδσαγε. 

6. εἰ φιλόσοφος ἀνὴρ μέλλων ἀπ. δὲ 
υἱν' μ]ιϊ οδορ νι. πῖον ἐδ ἱπιηιϊποπί αἩϊηιο 
ΘΟΉ ἢ πιαίτι5 εἔἴλιας 806 βιιδέοηἑαίιιϑ, ἔόνε, 
τέ μοϑέ γιογίθηι ἐἰ 0 πιοίλιι8. δϑοιηὶ ἀρ᾿α- 
ἔμ, φιιαλε 8ὲ ἴηι αἰϊο υἱέκ βόπογ 6 (πθαὺθ 
60, 40 ΡῬΒΙΟΒΟΡΩΣ υξυπίαγ) «ρέαέοηι 
ἐγαη ϑερ 88οΐ, πΟΉ ἐθηιογ 6 δὲ βἐιι 6 ἑαϊθηι 
ἑαπίαηιηιε Παιιοῖαηι βιιϑοορέινιι5 εἷξ. 
ἢ εἰ ἐν ἄλλῳ βίῳ β. ἐτ.] Τοοουϊί Θδηΐπὶ 

ϑοογδίε8 ἴῃ Βα ρθυϊουθ5 605, αυΐ πιδχὶ ΠῚ 
ῬΒΙοβορ εἶδ ορϑιᾶπι ἀβάθσϊπε, ἔς ΠΣ πι6 
δὰ ἀθο8 ονοϊᾶσα εἰ δὰ πηδχἰτηδιῃ ροτ- 

γϑηΐγα θ᾽ οι αίθτα ἃς θαι αίθιῃ. 
τὸ δὲ ἀποφαίνειν, ὅτι ἰσχ.] Τιοοὺ8 

νὰ] 46 ἱπηρϑάϊ8 δὲ Ῥ]υΣ Πι18 νἱΓΟΓΌΓΩ 
ἀοοίοταπι σοπ]δοΐυΣ]8 ἰθηίαία5. ΝΙΒΙΟ- 
τηϊπ8 οἵ οοαά, οἸηη65 46 6]05 βοτρίατγα 
οοπβοπίϊαπί, πθο αυϊάχαδπι ἰο60 πον 8ῃ- 

ἄστη ποθ 15 νἱἀείασ. ϑ'8ά νΙἀθδπιὰβ 46 

ΒΙΠηΡῚ}15. Ομοά απέοηι, Ἰπααϊΐ, αἰϊριιὶϑ 

ἀοοσοαΐ απίηιιηι 6586 υαἰϊά πηι ηιϊα αι, 

νηιώη, αἰυϊπιηι, αἰᾳιιθ υἱαὶθ86 ῥγῖιι8 
φιιαηι πὸ5 ἢιογηῖηο8 παβΟοΥΘΗΔ.7, 1 αἱϑ 

μὰ ἱπιρεαῖγο, φμοηυΐηιι8 ἤδὸ οπιπῖα 
οϑβἑοηααπὲ μαμὰ φιΐάφηι ἱπιπιονἑαϊἑαΐθηι, 
86 ἰοῦ, αηϊηιηυ 6886 αἰιγηηι, αἴηιι6 

ἐηιπιθηϑιη, ημαπζιηι ἐθηιρογβ ϑραΐξζιηι 
͵2αηι απέρα εἰρ᾽ιιῖ886, Ἠλιξαηι Θὲ Θ05η0- 

υἷδ86 οὐ ἐεοοὶδ86. Ιῃ 5 πηοϊϑβϑία νἱβϑᾶ 

βαηί ἰδία : ἀθανασίαν μὲν μή, ὅτι δὲ 
πολυχρόνιον κ. τ. Δ. τραϊυϊίααθ Ηεϊη- 
ἀογῆυβ βοτιρίατη 6556 00 τηοᾶο : οὐδὲν 
κωλύειν φὴς πάντα ταῦτα μηνύειν οὗ τὴν 

ἀθανασίαν, ἀλλὰ μόνον ὅτι πολυχρόνιόν 
τέ ἐστι κ. τ. Δ. Νιταΐτσυμα βοπίθηςα 
αςαὺ6 Βδο οβϑῦ: ἤώο οπιπῖα αἷ8 ηϊλὶί 
ἐηιροαΐγο, φιιοηνίηιι8. βἑαξιαηιι8 απϊηνιη 

ποῆ 6586 ἱπιπιογἑαϊοηι, 86 ἑαηέιηι ἦος, 

6586 φῆι ἀἰμξαν πηι οἰ ἰοηρυιηι. ϑεὰ 

ΠΪΠ1] ἑάπιθη ἰη ΟὙοἱβ τηυίδηά πὶ νἱάε- 
1. Νηι ηυοά 5:ηρ]ἰοἱίοΓ οθυτὶ Ρο- 
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, π ἡ δον δου, ὦ , Δὰν αν ΝΣ ὦ ΄ ΥΡ 
δὲς, καὶ ὅτι ἦν ἔτι πρότερον πρὶν “μᾶς ἀνθρώπους γενέσ- 

ἈΝ 7, Ἀ ὔ [ων 7 ᾽ 

θαι, οὐδὲν κωλύειν φὴς πᾶντω ταῦτα μηνύειν ἀθανω- 
΄, Χ , ὦ Χ γε "ν᾽ ἣ . 

σίαν μὲν μῆ, ὅτι δὲ πολυχρόνιον τέ ἐστι ψυχῆ καὶ ἦν που 
Ω Ψ 7 

πρότερον ἀμήχανον ὅσον γρόνον καὶ ἤδει σε καὶ ἔπρωττε 
᾿ ᾿ 7 ΓᾺ “ 

πόλλ ἄττω ἀλλὰ γὰρ οὐδὲν τι μᾶλλον ἤν ἀθάνατον, 
3 ἃ, Ν δι Ν Ν Ε 3 7] ων Ε] - " ΔΑ; Ἦ 

ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ εἰς ἀνθρώπου σώμα ελθεῖν ἀρχῇ ἦν 
5. ,ο 5: ὦ “ ὔ Ν 7 Α 

αὐτῇ ὀλέθρου, ὡσπερ νόσος, καὶ ταλαιπωρουμένη τε δὴ 
»ω- ἈΧ 7 7 Ν »“" 7 Ε] -“ 7 

φοῦτον τὸν βίον ζῴη καὶ τελευτῶσά γε ἐν τῷ καλουμένῳ 
7 ᾽ ͵7 ᾽ 

θανάτῳ ἀπολλύοιτο. διαφέρει δὲ δή, φής, οὐδὲν εἶτε 
Ὁ“ “ ᾽ “»Ἥ " ᾿γ) 7 7 ΝΑ 

ἅπαξ εἰς σῶμνω ἔρχεται εἶτε πολλάκις, πρὸς γέ τὸ ἕκασ- 

τον ἡμῶν φοβεῖσθαι" προσήκει γὰρ φοβεῖσθαι, εἰ μιῆ 
Β' " “ ἈΝ “ἢν. ᾿ Πἀ ἢ Υ 7 ἕ 

ἀνόητος εἴη, τῷ μὴ εἰδότι μηδ᾽ ἔχοντι λόγον διδόναι, ὡς 
3 7ὔ ΑΙ . “ον "7. Ε 7 ον ἣ"» “} εἰ 

ἀθάνατον ἐστί. τοιαῦτ ἅττα ἐστιν, οἰμῶι, ὦ Κεβης, ο 

πρὶν ἡμᾶς ἀνθρώπους γενέσθαι] οίέ, εὐτίξ. ἀνθρώπους οταϊζυπί, ηα0 τρτ σᾶγα» 
ετἷ8.. Μὸχ νυϊρὸ ἐστι ἣ ψυχή. Ατιευϊατα ρῥ] απ ταὶ οοὐά, τοοΐθ οι ταπί, 

διαφέρει δὲ δή, φ.7 Υ'. διαφέρειν. 

ἰοταΐ κἷο : πάντα ταῦτα μηνύειν μό- 

νον, ὅτι πολυχρόνιόν τέ ἐστι κ. τ. λ- 
1ᾷ Ἰπίθγροβιία σοπίσδυο τί] ἢΪβ ΤΏΘη- 

ἰἴοπθ Ρῥἰθηῖὰ8 ὃῖσ δπαηςίανι ἢ ἀθα- 
νασίαν μὲν μή, ὅτι δέ οἴο., ἴῃ ααϊθι8 

νϑιῦα, ἀθανασίαν μὲν μή, σομηροπβδπί 
συοάδιμηπιοάο νοοὶβ μόνον ΟἸΠΙΒΒΙΟΠΘΙ. 
Ναὰθ οὔβαοῦταπι οϑ, ΟΣ ἀϊοίατηῃ 5ἰϊ μή, 

ποηὰβ οὔ, απ ΤῈ 5 Ἔχ. τιθπία Οθθοί5 

Θχρ ϊοθίατ, υοά αὐἱὰ 5101 νοἰϊξ, ἴδοῖ- 

11ὰ8 ῬΘΙΒρίοῖθβ οχ Πδο. ἐγδῃβ] [1016 : 
““ ίο865, δαρδὲ ἀτι, μϊπάεγο πολέ, 4α88 
αἰἰο868 αἰἰο8 απζοὶρ πϊοϊιὲ οίννα οἶπθ ἴ7η- 

δου υ ἰϊο ιϊοοὶξ,  οπ εν ἀα88 αἰο ϑοὶο δἔισαβ 
ἸαΉρ᾿6 ἀατιογηκ68 861.᾽ (ΤίΙι18, βαν5ὲ ἐϊιοιι, 
εἰοο8 ποὲ ᾿ιϊπάίον ὑνιέ ἐπαξ αἰϊ κοἸυϊοῖι κα 8 
ὑόθη εἰίογοὰ ἐπαϊοαίο8 ποΐ α γεϑαὶ ἱηιηι0}- 

ἐαϊϊέψ, διιὲ οπῖῳ {ἰαΐ ἐΐι6 βοιιὶ 8 οὗ α 
οογξαϊη ἰοηρ᾽ ἀπ" αἴϊοη.) ᾿Τγδηβεδηὰβ δὰ 
Ῥτοχίτηδν Ἐπ ’θὸ ηὐϊάθιῃ : ἀλλὰ γὰρ 
οὐδέν τι μ. κιτιἈ. οἵ 1ρ8ὰ 6 (δ ΌςιΒ 56}- 

ἰθηίϊα ἀϊοία βυπέ δὲ οοῃ) ὨΡῚ σορέδεϊοπθ 
ἀθθοηὶ γος ββιπηθ στ σου ]5 ὅτι πολυ- 
χρόνιόν ἐστιν---ἔπραττε πολλὰ ἄττα, υὲ 
Ταῦπθ οχρυτηὶ μος πιοᾶο ροββὶηί: αἕ 
δημΐηι πὰ]ιῖϊο πιαρσὶβ απϊηϊιηι {ἀι1856 ἱΠῈ Π10Υ- 

ἰαΐδηι (1πῖ6}}. ἴπ βυρθήοτα 1{|4 νἱϊα, αὰ8 

ποπάαιη οὰπὶ 00 ΘΟΓΡΟτα σΟΠ] ποία 5 
νἰχὶ τ), δε ἰοὺ ἰρϑιίηι, φιοα ἴῃ πιπαπιηὶ 

ΘΟΥ̓Ρι8 ηιϊρτατεγὶ, ζμῖ58ε εἰ, ἰαηφιαπηι 

γιοῦ ὑμην αἰϊφιοηι, ρυϊποὶμέιονι δὲ οπέεηι 

ἱπίογἱέιι8. Ορίαιϊνὶ ἕῴη εἰ ἀπολλύοιτο 
7υβίαπι Βαθθπὶ ταϊϊοποη δὲ. δι 81). 
Θυΐρρθ υδὶ δἰϊᾳυΐβ ογαϊϊοπθ ἱπάϊγθοΐα 
ὈΐΘμ5. ἱπαάυοϊίαγ, Βα τῶτο ορίαϊ νυ8. 

βῖῃθ δφοη]αποῖίίΐομθ εἰ ἄν Ροπίϊγ, τ. 
δὰ Ῥ. 80. Α. ς. χχχγυι. 00]}]. Μαΐίε» 
δ ὅ39. 8. Βομιοίοσι Μοίθε, Ρ. 102, [Τι-᾿ 
α6 ΡοΙρὰβ Γιαἰϊπο δὶς : ἐέξαψιε ἐπὶ εξ 

παπὸ υἱέαηι ἰγανιδίσοῦε «ὐπποβηι δ 

γποτέο, ηιία ἀϊσαζιν, ἰαπά ἐνὶ σον δεῖ» 
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ον ͵7 

λέγεις" καὶ ἐξεπίτηδες πολλάκις ἀνωλαμυβάνω, ἵνα μή τι 
"»ω 7 , ων Δ 3 ᾿ Ἀ 

διαφύγη ἡμᾶς, εἰ, τέ τι βούλει, προσϑῆς ἢ αφελῆς. Καὶ 
“ “ Ἃ 7 5, 2 

ὁ Κέβης, ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι, ἐφη, οὐτ 
᾽ - ᾽ - ͵ ὲ ᾽ ᾽ν ἊΨ [ ΄ 
αελειν οὔτε προσθεῖναι δέομαι ἔστι ὃς ταῦτα ὦ λέγω. 

“ δ ,7ὔ 3 

Ολρ. ΧΙΝ. ὋὉ οὐν Σωκράτης συγνὸν γρόνον ἐπί- 
Ἃ, Χ ᾿ ε 7 ἵ ᾽ Ὁ »“ν 

σχὼν καὶ πρὸς ἑαυτὸν τί σκεψάμενος, ()δυ φαυλον πρᾶγρμνω, 
“ -» ω 7] 

ἔφη, ὦ Κέβης, ζητεῖς: ὅλως γὰρ δεῖ περὶ γενέσεως καὶ 

φθορᾶς τὴν αἰτίαν διαπραγματεύσασθαι. ἐγὼ οὖν σοι 
7, ᾿ 3 5: 4Ν υν ὥ ΦΩ͂ Ἂ Ζ , " 

δίειρυι περὶ αὐτῶν, εῶν βούλη, τὰ γ᾽ ἐμὰ πάθη: ἐπειτῶ ἂν 
7 »"» 7 “ « ᾽ Ν Ν Ν ἢ, 

φσί σοι γρήσιμνον φαίνηται ὧν ὧν λέγω, πρὸς τῆν πειθὼ περὶ 
Ν 

᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ Κέβης, βούλομαί 
-“ 3 Ἂ ] ΤᾺ 

γε. ἴΑχκους τοίνυν ὡς ἐροῦντος. ἐγὼ γάρ, ἔφη, ὦ Κέβης, 

“ 7 Ἔ 

ὧν λέγεις γρῆσει. 

Ἵ “Ἃ “-“ ὟΣ ΄ὕ μι “ 7ὔ κε Ὰ 
γεος ὧν θαυμαστῶς ὡς ἐπεθύμησα ταύτης τῆς σοφίως, ἣν δῆ 

δ Χ “ ς 7 ᾿ξ ΄ ΄ὔ πδολῆνο"» 
καλουσιί πέρι ῴυσεως ἱστοριῶν. υὑπερηῷανος γὰρ μοι ἐδόκεϊ 
" ἰδέ Ἂς ΓΑ ε 7 ιν 7 ν᾽, 6 

εἰγοῶύ!, εἰενῶ! τὰς αἰτίας ἐκχοστοῦυ, διὰ τι γέγνεζαι εκχοστον 

7ὔ Ν Ν Κὶὰ 7 Ν Χ μέ Ξ Χ 7 
καὶ διὰ τί ἀπόλλυται καὶ διὰ τί ἐστι καὶ πολλάκις 
3 Ν “ ͵7ὔ ΄ “Ἢ "“ Ἂἢ 7 

εμαυτον ἄνω κάτω μετέβαλλον σκοπῶν πρωτὸν τὰ τοιάδε, 

ἵνα μὴ τι διαφύγῃ] ὅ1ς Αὑρ. ΨοΪρο διαφύγοι, ααοα οοἰοι Πἰδτί, πὶ ἔΆΠ1ον, (αθπέυν 

ΟΙΏΠΕΒ, ᾿ 
σαν, ΧΙ... περὶ ὧν λέγει5] Βοά!, αι. Ν᾽ εποί. ἃ]. περὶ ὧν ἂν λέγῃς. 
ἄνω κάτω μετ.} Ν'΄. ἄνω καὶ κάτω μ. αυοὰ εχ ρ] αΠΤᾺΪ5 1.15 τη! αἰ Πη. 

Ε. εἴ τέ τι βυύλει, προσθῇς ἢ ἀφέλῃ: 6586 ΄υστῃ ἃ11ἃ ἀοοοηί, ἔστι ααθ Ρ. Τ00. 
Η. 6. καὶ ἵνα, εἴ τι βούλει, προσθῇς ἢ 

ἀφέλῃς. 
προσθεῖναι δέομαι] 1. 6, βούλομαι. 

Νο5: 71εἰ τονίαπρο Ἠϊοἰιί5 ἢ Σιπιιδεί ΖΘΉ. 

(1 ἀοβῖνο ἐο ααἰαὰ ποξἰιϊη᾽ ἸΔ0Υ6.) 

Οκρ. ΧΙΝ. Ρ. 906. Οὐ φαῦλον πρᾶγ- 
μα] τόπι πον {αοϊϊοηι. 

τά γ᾽ ἐμὰ πάθη] Η. 6. ἃ ἐγὼ ἔπαθον, 
φιϊα πιὰ ἀοοϊαονὶξ ἴῃ οαϊιδα δογιηι παξιι- 
γα ἐπυεϑεϊραπάα. 

ἐγὼ γάρ, ἔφη, ὦ Κέβης, νέος ὧν θ.] 

Θυπκ: ἷο ἃ ϑοοιαΐίθ πδιγδῃίυσ, θὰ δὐβὶ 

Ταθταπύ αἱ δὰ ᾿ρβὰπι ρου τἾΠθτΘ ραϊαγϑηΐ, 

ἴδιηθη ἀθ Ῥ]αΐομθ ροίλιι5. Ἰῃ δ] Πρθπᾶα 

Β. ἀθ 1τἀάθατυτα ἀοοίϊπδ ΠδΥσαΠίαΓ, σ61- 

(ἰββίπηθ ἀγτρασηΐ. ν. Ῥτοίασρο, δὰ ῬΉ1]6Ὀ. 
ῬΣ 

ἣν δὴ καλοῦσι περὶ φύσεως ἱστορίαν 
1. 6. ραγΐίοηι ρ᾿ἱϊοδορ ῖω μἰιψϑῖσαηι. 

ὑπερήφανος γάρ μοι ἐδόκει εἶναι] 86. 
αὕτη ἣ σοφία. Ἰίαηπο Ἰο, εἰδέναι τὰς 
αἰτίας, ορεχορθβὶπ οομπθηί. Αρίθ 
σοπία! Ποὶπάοτί. Οοτρ. ρΡ. 462. ο. οὔκ- 

ουν καλόν σοι δοκεῖ ἢ ῥητορικὴ εἶναι, 
χαρίζεσθαι οἷόν τ᾽ εἶναι ἀνθρώποις ; 

ἄνω κάτω μετέβαλλον] Η. 6. ἴῃ ΡεΓ- 
Ρϑίυαδ νΘυβαθΓ ἰησοηδίαπίϊα οἱ ἀυθίϊα- 
ἘΟΠΘ, 

96 
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ὄν, ἃ Ν Ν Ν ἊΝ Ν ἷ Ν δ ᾿ 

ἄρ᾽ ἐπειδὰν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν σηπεδόνα τινὰ 

λάβη, ὡς τίνες ἔλεγον, τότε δὴ τὰ ζῶα ξυντρέφεται ;: χαὶ 
΄ὕἷ Ν π ὦ» 2 » “ ἂ νὰ ὧξ “Δ Ν -“ " 

πότερον τὸ αἰμῶὼ ἐστιν ῳ Φρονουμτεν, ῆ ὁ ἀῆρ, ἤ τὸ πῦυρ, ἢ 
, Ν ἈΝ] ς ᾿Ξ“ ἃ 7 7 , ε Ν ΣΎ 

τουτῶν (μεν οὐδεν, ὁ δὲ ἐγκεῷφῶλος ἐστιν ὁ τὰς αἰσθήσεις 
ΓΑ “ 8 7ὔ Α, "Ἥ»"Ν ΜῈ. 7 ᾽ “Ἢ 

παρέχων του ἀκούειν καὶ ὁρῶν καὶ ὀσφραίνεσθαι, ἐκ τούτων 

δὲ γίγνοιτο μνήμη καὶ δόξα, ἐκ δὲ μνήμης καὶ δόξης, χα- 
΄ὕ Ν -“ Ν - τ, 7 5 ΄, κ 

βούσης Το ἠρεμεῖν, κατὰ ταυτὰ γίγνεσθαι ἐπιστήμην. καὶ 
“" ΄ δ Χ “- τ Δ κὸν ᾽ ΄, 

οὺ τούτων τὰς φθορὰς σχοπων, καί τῷ Ζέερι ΤΟΝ ουρᾶνγον [1 

κατὰ ταὐτὰ γ.} ὅ΄ς οὐτῃ Ἡδίπάογῇο σοττοχί πιι5. 

Β, σηπεδόνα τινὰ λάβῃ] ““Να αυ]8 
ΤΑ ΓΘίΌσ, ΟἿΥ δΔηϊτι ]ἶα σηπεδόνι τα {11 

ἀϊοαπίατ. Κατὰ σῆψιν Θπΐπι, Βεουπάυπι 
τηραϊοοβ, υἱἱ ποίας Αἰμοηθιβ νι. 1. ἢ. 

270., ἡ πέψις, ἢ. 6. μενοαϊΐης οἷδὲ ἢέ 
εοποοοίϊο : ἰάθδοαὰθ ἱπαυϊέ Οὐδ θπιιβ 'π 
Ηἱρροοταί. Αρῃογῖβπ). νι. 1., παλαιά τις 
ἣν συνήθεια τούτοις τοῖς ἀνδράσιν ἄσηπτα 

καλεῖν ἅπερ ἡμεῖς ἄπεπτα λέγομεν. 

ἘΟΆΒΤΕΕ. 
ὥς τινες ἔλεγον) Ιοπῖοὶ ῬὨΙ]ΟΒΟΡΉ, 

ν ]α τ Απαχαροταὰβ οἱ Ατομθῖαθβ. 1)ὴ6 
110 1,αϑτί. τι. 9. τὰ ζῶα γενέσθαι ἐξ 

ὑγροῦ τε καὶ θερμοῦ καὶ γεώδους. ) 6 
Βοος 1Ιάθϑτῃ 11. 16. ἔλεγε δύο αἰτίας εἶναι 
“γενέσεως θερμὸν καὶ ψυχρόν. ΑἸίθταπι 
Ἰοοὰπὶ Ἰαυἀν πνι8, αὖ ᾿π 16} Πσθυθίασ, 40 
701 Ουτί, Κργθηροιαβ Η]βίου. ΜΙ ἀ]οῖη. 
ἴ, το Ρ. 448. ψυχρόν ἴῃ ὑὕγρόν ταυί(ατὶ 
δρυὰ Ῥ]αίοπθι νο] μοσϊί, 

ξυντρέφεται) ἘΕἰγπ0]. Μ., ϑυ 1448, 
ῬΒανοπηυβ, ῬΠοῦαΒ. ᾿πίθυργθίδηςαγ ΡΘΥ 
συνίσταται, πήγνυται, σὐαρπϊαπέμγ. 

τὸ αἷμά ἐστιν ᾧ φρονοῦμεν] Ἐπὶ πο 
βθηίθητία ΕἸηρθάοο]8. ν. Ρ] ἴδοι. 6 
ΡΙδοῖϊς, Ῥ]}], τν. ὅ. ϑίον, Εοϊορρ. Ρ. 
1026. εἀ. Ηδοτγθη. Οἴσοσο Τυβο. 1.9. 
εἰ αυῶ οΟἸ]]ορσὶὶ ΤΠ) αν8. δὰ (ἱς, 1. ο. 
ἢ ὃ ἀήρ] Ληδχιπιθηὶ ἰοο ρ]δοϊία τὰ 

ἀπ 0 Ῥ]υΐάγοι. ἀθ ῬΊ]δοῖϊς, ῬῺὮ1]). 1. 8. 
ἀἰομαὰθ τοῖς ἀπὸ ᾿Αναξαγόρου 1θ14. τι. 
4. Απαχιτηδπάστο δαυΐθη, Απαχιιθηὶ, 

Απαχάροσα εἴ Ασομθῖδο Τηθοοτοί, 

Ψυ]ρ. κατὰ ταῦτα. 

ΤΒοταρααί, Ρ. δ45. Ιἄδπι οἰΐατα Ὠιορϑηὶ 
(ΔΡοϊ]οπίδίς) δὲ 8115 φυϊθαβάαπι ρτγοθᾶ- 
ἴσχη 8556 γᾶ! Αὐὶβίοι. ἀθ Απῖτα. ᾿. 2. 

ἢ τὸ πῦρ] Ἐκ ἨἩετσδο!  δ]αβαὰθ ἀἰβοῖ- 
Ρυϊοτυμη βϑηϊθηία, ἨἩυ]υδτιηοαϊ Θηϊπ 
ἰρβίῃβ ἀναθυμίασιν ἃρυὰ Ατὶδιοί. ἐς 
Απΐπη. 1. 2. ἔμχϊ556. σοπβίαπίου ἐγαάαπε 
νϑίθιββ. ν. ΘΟ] εἰθυηδο μοι. 46 Ἠθγδοϊϊίο 
ἴῃ ΟΡ. Μια8, ἀξκγ ΑἸ οσίμ. Ὑγ7158. ν. 1. ἢ. 
488 5646. 

ὃ δὲ ἐγκέφαλος] 1)6 σβγθῦγο δι ΐπιεδ 
5646 ν. ὙΥ̓γιθηθΔΟ ἢ. δὰ ἢ. ]. 

ἐς τούτων δὲ γίγνοιτο] ϑΘαυλιγ ορ-τὸ 
[(αἰϊνα5, ροβιία5 1116 πο Ῥϑγίπάβ ἃς βὶ 

ῬΓεοοββιβϑοί ἐθηριβ ρῥτθίουϊ τα, πᾶς 
ταϊϊοηα : ἢ τούτων οὐδέν, ἀλλ᾽ ὅπερ ἔλε- 
γόν τινες, ὅτι ὃ ἐγκέφαλος εἴη---ἐκ τού- 

τῶν δὲ γίγνοιτο μνήμη καὶ δόξα, ηαυοὰ 
Ῥυϊαραὶ Ηδἰπάογῆυδβ, βθὰ χαΐα ϑοοσδέββ, 
το] οΐα οοπβίσαοίίοπα ἱποποαΐδ, δὰ οὐ] - 

αυδιῃ ἐγαπβὶὲ ογαθ ποῖα απδβδὶ ὅτι ψεὶ 
ὡς ἀἰχίΞβδεῖ. ν. βιιρτᾶ δά Ρ. 95. ε. Ηΐϊπε 
ἀθίποθρϑ ᾿ἸπΒηλνυ5 γίγνεσθαι ἱπἔοτίυΓ.--- 
κατὰ ταὐτά, εοάφηι πιοάο, 4 μνήμη 

καὶ δόξα α κοῃ5ῖθυ5 οὐυπίαγ. Τϑροθδίυσ 
Ῥδιρεγᾶπ) κατὰ ταῦτα. 

λαβούσης τὸ ἠρεμεῖν] Ναπι ὑπὰ ἐπι- 
στήμη 6Χ ῬΙ]αϊοη!β βοπίθηια μαῦϑὲ 5.8- 

ΒΙΠαΐθι, ἢγηλδίθιη δὲ σοηβιδηδπι ; 

δόξα ἱπ ἱποοτίο ναραίυγ. 
6. τὰ περὶ τὸν οὐρανόν τε Κ. τ. Ὕ- 

πάθη] Ὦ. 6. 6α, φιῶ ἴῃ εὐἷο εἴ ἔεγγα εῦδ- 
ηϊμηΐ. 
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Ν εἶ “» ᾽ὔ “ [ ᾽ »“ ἐδ Ν 

καὶ τὴν γῆν πάθη, τελευτῶν οὕτως ἐμναυτῷ εδοξα πρὸς 
ἂ Ν 7 Ἀ “ ε 7 ἌΧ “ὦ᾿ ΄ 

σαύτην τὴν σκεψιν ἀφυῆς εἰνῶι, ὡς οὐδὲν χρῆμα. τεκμή- 
͵ ΝΕ ΜΡ ΄ αν ἃ Χ ἃ Ν , “- 

ριον δέ σοι ἐρῶ ἱκανόν" ἐγὼ γὼρ ἃ καὶ πρότερον σαφως 
᾽ ΓΦ [7] ΕῚ “μ᾿ Ν ὯΝ "7 ἐδό ἣ 

ἡπισταμῆν, ὡς γε ἐμραυτῳ κῶὶ τοῖς οὐλλοῖίς εθόκουν, τότε 
εν 7 “ δ, ἃ 6 7, 3 3... ὦ 
ὑπὸ ταύτης τῆς σκέψεως οὕτω σφόδρω ἐτυφλωώθην, ὥστε 
᾿ 7] ἢ “ εἰ “ 32 7 Δ. 4) 

ἀπέμναθον καὶ ταῦτα, ἃ προτοῦ ὠμην εἰδέναι, περὶ ἄλλων 
ὼ Ἁ ᾿ 7 "ἢ ᾽ 2 “Ὁ Ἁ 

τε πολλῶν καὶ διὰ τί ἀνθρωπὸς αὐξάνεται. τοῦτο γῶρ 
"Μ ων Ν -“» “ “ Ν νη: 5 7] Χχ 

ὠμῆν προτοῦ παντὶ δῆλον εἰναι, ὅτι διὰ τὸ ἐσθίειν καὶ Ἢ 
͵7 5" Ν Ν ᾿] - 7 »᾿ Ν Χ ἕξ 

πίνειν: ἐπειδὰν γὰρ ἐκ τῶν σιτίων ταῖς μὲν σαρξὶ σάρκες 
͵7ὔ "ω Ν 3 »ο, 5 »“.ψ Ν Ν Ν 

προσγένωνται, τοῖς δὲ ὀστοῖς ὀστῶ, καὶ οὕτω κατὰ τον 
2. Ν 7 . “ " 4 4“. γνώ 3, ὦ ΔΉ. Ὁ 

αὐτὸν λογὸν καὶ τοῖς ἄλλοις τῶ οὠὐτῶν οἰκείῶ εἐκῶστοις 
7, ᾽ὔ ᾿ Ν “΄ ΠῚ " “ Ν 

προσγενήτῶι, τότε δὴ τον ολίγον ογπκὸν οντῶ ὑστερον πόλυν 
᾿' Ὗ 6 ᾿ὰ Ἀ ἊΣ 37 [4 

γεγονένωι, κωὶ οὕτω γίγνεσθαι τὸν σμικρὸν ἄνθρωπον μιε- 
“ ᾽ὔ ΕΣ 3 “ ͵7ὔ " 

γᾶν. οὕτω τότε ὠμήν' οὐ δοκῶ σοι μετρίως ; Ιμοιγε, 
3] ς Υ͂ ] ἿΝ 

ἐφη ὁ Κέβης. ῳμῆν γὰρ 
ΕΒ ε -» »“ ν΄᾿ Ψ " 

ἔγωγε ἐκῶνως μοι δοκεῖν, οπότε τίς Φαινοίτο ἄνθρωπος 

Σχέψαι δὴ καὶ τάδε ἔτι. 

παραστὰς μέγας σμικρῷ μείζων εἶναι αὐτῇ τῇ κεφαλῇ, 
οἿ νὴ “ Ν᾿ ΣΝ » 9 7 Ν 

καί πῆηὸς ἐππου" κῶςφᾷ {τι γε φουτων ἐγῶργεστερα, φῶ 

δέ ἈΝ7 “Ὸ΄σχινδὖ Ν » “ δι Χ ’ὔ 3 ΄-- 

εκὸ (οι ἐδόκει φσων οχτω πλείονω εἐνο διὰ {0 δύο αὕυτοις 

"Ὁ Ν Χ “ -» ἰ«᾿. -“ “ ὃ Ἀ Χ 
προσειίνο κῶς Τὸ δίπηχυ του τηχυῶδιου μεῖζον εἰν οἰῶ {ΤῸ 

ΝΕ ᾽ ΒΟ ἢ Ἵ "“ Ν ἜΣ Κ᾿ ς ῇ “4 
ἡρυίσει ὠὐτοῦυ ὑπερέχειν. Νὺν δὲ δή, εφή ὁ Κέβης, σι σοι 

ὥς γε ἐμαυτῷ κ.] '. ὡς δὴ ἐμ. 6χ ῥ]υτίπν8 οὐ. ορπις ποίς τηυΐαίυτη. 

ὀστοῖς ὀστᾶ] Ν'. ὀστέοις, ηχοά δχ στατημπηδίϊοογαπι ρτοΘΡ 8. τααϊανίπιιβ, δάϑίϊ- 

Ῥυϊαπέϊθιβ ποῖ Ρᾶμοὶβ οοάϊοῖθυβ. 

αὐτοῖς προσεῖναι] 85. 2. Βίορῃ. προσθεῖναι. 

ὡς οὐδὲν χρῆμα] τι φιιὶ νιαχϊηϊο. ν. 
ρον. Ρ. 168. Βιμη ἴον 1ατὶπὶ : πὐλὶΐ 
οἱαοδαξιγ Ἠι6 6880 ἱπορίϊιδ αὐ ἰιεθο ἑπῦθ8- 
ἐϊραπάα. 

Ὁ. οὐ δοκῶ σοι μετρίως] Η. 6. 8αἐΐβ 

γοοΐε, τεῦ. ν. δὰ Οτϊίοη. ἢ. 46. ο. Μοχ 
ἱκανῶς δοκεῖν ἀϊοϊϊατν. 

καὶ ἵππος ἵππου, ἱ. 6. ἩΔΑΪΟΥ͂ 1110 6886 ΡΟΥ 

δαριέ, οἐ δῳιιι5 ἐξθηυν δημι0 ππα]0ῦ 6886.᾿" 

ὙΥΥΤΤΕΝΒΑΘΗ. ΡΙῸ ἵππῳ οοαά. ΟΡ ΙΠΙΣ 
αἴϊψαθ ἵππου ΘΧΒΙθεΗ : 56 αὐτῇ [10τἱ 
ΟΠΊΠ65 ἑαθπίασ. Νβῶο ποοδβδβατίυτα να 6- 
ἴὺῦ πος ἴῃ αὐτοῦ τηιῖᾶγθ. (ὐθίθεσυσῃ 
νυ]ἹρῸ ΡοΡθύᾶτα ροβί σμικρῷ οοτητηδία 

μείζων εἶναι αὐτῇ τῇ κεφαλῇ ““Με- 
τὰ Ῥαΐο μείζων εἶναι αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ 

Ρμᾳα. 

ἀἰδιᾳεραυθθαίατ. 
Ε. διὰ τὸ ἡμίσει αὐτοῦ δαύρέχειν Ῥ' 

ΒΗ 
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“- Ν φισ. δ ἜΣ. ᾽ 4, Ὡ 5. 9. εἰ »" 

δοκεῖ περι αὐτῶν : ΠῸΟόρρω που, ἐφη, νὴ Δι εμέ εἰνῶι τοῦ 
᾿ Ὗ 7ὕ ἮΝ» δ γΝ7 “ ᾽ 

οἴεσθαι περὶ τούτων τοῦ τὴν αἰτίαν εἰδέναι, ὃς γε οὐκ 
ς 7 Ε] -“ Ὸ Ω Ε ᾿ ὝΨ, . ΜΙ “Ἃ 

ἀποδέγορμναι ἐρναυτοῦυ οὐδὲ ὡς, ἐπειδὰν ἑνί τις προσθῆ ἕν, ἢ 
γα Ὁ ͵ δ ὐὰ ΔΝ ν τ 

σὺ ἕν ᾧ προσετέθη δύο γέγονεν, ἢ τὸ προστεθὲν καὶ ᾧ προσ- 
͵ Ἀν ὴἦλ ΄ ΠΑ ΈΧΗΝ ““με" ὌὭΩΣ ᾿ 

ἐτέθη διὰ τὴν πρόσθεσιν ΉΜΟΨΥ δύο ἐγένετο 

θαυμάζω γὰρ, εἰ, ὅτε μὲν τς ρα αὐτῶν γωρὶς ἀλλήλων 

ἦν, ἕν ἄρ᾽ ἑκάτερον ἦ καὶ οὐκ ἤστην τότε δύο, ἐπεὶ δ᾽ 

ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, αὑτή ἄρω αὐτοῖς αἰτία ἐγένετο 
"“ ᾿ ᾽ὔ ων ΜΝ 

δυοῖν γενέσθαι, ἡ ξύνοδος τοῦ πλησίον ἀλλήλων τε- 

θῆναι. οὐδὲ γε [ὡς], ἐάν τις ἕν διασγίση, δύναμαι ἔτι 

περὶ τούτων του τ. αἶτ.] Ν' οἱί, οαϊ{, περὶ τούτων τὴν αἰτίαν. 
δυοῖν γενέσθαι] Μ᾽ εἰί. οαἀϊτξ, ργεῖθσ Α1α. δύο γ. 

οὐδέ γε [ὡς], ἐάν τι5] ὡς οπι. αἵ, οὐ ΕἸοΥ. ἃ. --- Μοχ νϑέΐξ, ϑαϊτίξ, ργβίεσ Β85, 3, 

101. Β. καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ πηχυαίου 
ἡμίσει μεῖζον εἶναι. 

Πόῤῥω που, ἔφη, νὴ Δί᾽ --- ΠΟΉΒῸ 6 
ανε886 αὖ μαγιηι γογηι Θορ ϊέϊοπε : ηπιι- 

ἐπὴν αὐό886, κἱὐ αγιηι Τοιην οαϊι8α8 11.- 

ἐοἰ Πρ αἼλ. 

Ῥ, 97. ὅτε μέν -- χωρὶς ἀλλήλων ἦν] 
ἢ, 6. φμαπᾶο αἰξογιηι αὖ αἰέογο δοραν αἴ 

εἰ αἱδ)ιηποί τη, 6586. 

αἰτία ἐγένετο δυοῖν γενέσθαι] Ν« αυΪ5 
τοααϊταίὶ τοῦ δυοῖν γενέσθαι, νος. αἴτιος 
Β1Π}Ρ]1Ο 6 πὶ 1 ΠηΣ νυ τη δα ]αποίτιμη ΒΔ ΌΘΤΘ 

ΘΧΘΠῚΡ}}18 ἀοσαοτυπί Βομῖοσ. Μεοϑίΐ, 
Οτΐ, ρ..28. οἱ Ηρίπαοτῇ, δά Οτλιν]. 
δ).Ὶ1. αιΐναμπι δυοῖν τοοία ρτὸ δύο 
τοροβυϊέ ΕἸΒΟΠΘσαβ, αὐ σοΟπϑίγαοιίο βἰΐ 

Θδάθη), αι ΟΡ. 39. τοῖς αὐτοῖς τοτὲ 

μὲν δοκοῦσιν ἀληθέσιν εἶναι. ΝοΙὶ 
δυΐοια οὐαὶ Ηϊπάοτῆο νου βδἰο οοῃ- 

βίγυ τ : αὕτη ἄρα ἣ ξύνοδος αὐτοῖς αἰτία 
ἐγένετο δυοῖν γενέσθαι; αυᾶἃ σοπϑίπιοίο- 
:6. αὐ δϑα ΠΟῚ ῬΟΙΘΓῚΒ το θυ Ἰἀοπθδηι 
Ὠυ} 8 νευθογαπι ΘΟ] ]ΟΟΔΙΙΟΠ 8. ΤᾺ ΓΙΟΙΘΠῚ, 

ἴχῃὸ νϑῖὸ αὕτη, αυοά τοίδγίυν δά ἐπεὶ δ᾽ 

ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, οοηίίποί 500]60- 
τὰ), οὐδ ἀοϊηθ. ἡ ξύνοδος ΡῈ Γ Δρροβὶ- 
τἰοῦθη ἀάλίυγ ; αἰτία ἃυΐοπι ρχάϊςα- 

ἴυτα δβί : απάδ ᾿πο Πρ Γ, ουγ ἀγέϊοα 8 
δηίθ ἢ αἰτία οτηϊδβὰ8 βιῖ. (δθιπηδηΐοθ 

ΑἸΧΘΙΙΒ: ἡϑοηη ἀϊ6565 αἶα ὕ͵γβαοῖθ σ6- 
τσογάθη, ἰδέ, (88 816 σισοὶ τσπγά θη, πϑηι- 

ἰοῖ, ἀῖο Ῥογοϊπίριηρ, (ϑίποο ἐπιὶβ ἐ8 ἔδιε 

οαιι86 ἐἰαξ ἐποῃ αΥὸ δδοοηια ἔϊσο, παηιεῖῃ, 

ἐϊιοῖγ' οοη)μποίϊοη.) ἘἙοάθπι πηοᾶο ἀδίη- 
ἀς : ὡς αὕτη αὖ αἰτία γέγονεν, ἣ σχίσις, 
τοῦ δύο γεγονέναι. πος Ῥτγομποιηϊηῖϑ 
ὈΒΌΠΩ ΠΌΡΕΙ 1] υβίσανῖς ΕΠρΘΙΒατάϊ, δὰ 
Τιλοϊιθῖ, Ρ. 4 54. πιυϊέο δηΐθ ἐϊΠυδίτα- 

νοταΐ Βαιβὶρ. (Οὐοη]εςί, πη Αὐίβίορῃ. 
Ρ. 177 5846ᾳ. Τεηΐᾳαβ ἰβία : τοῦ πλη- 

σίον ἀλλήλων τεθῆναι, δἀάϊία Βαπξ δά 

ΘΧρ]]σαπάυμη νοῦ, ἣ ξύνοδοσ. ἈΡρία 
οοτηράγανιξ Ηρφιπάοτῖ, Τιορρ, τι. Ρ. θ57. 
Β. ἡ---ζἤτησις τοῦ καινῇ ζητεῖν ἀεὶ μου- 
σικῇ χρῆσθαι. ΘΙ] ΕΣ ἰδ], τι. Ρ. 
710. ν, ἥ τε τῶν Ἡρακλεωτῶν δου - 

λεία τῆς τῶν Μαριανδυνῶν κατα- 
δουλώσεωξ. 

οὐδέ γε [5], ἐάν τις ἕν δ.]ὺ ““ Ῥαπίΐ- 
οὐ]α ὡς ἀπία σεῖθὰ ἐάν τι ροίΐθγαξ εἴ 
ἀθρεραὶ ΡῸῚ ἰΘρῸ 5 φγδη)πιδίϊοδβ ὁπ τὶ. 
πρά ΒΘΥΠῚῸ 50 ]σοὲ ἔλτα Πα τΒ ΒΘ Ὁ ΌΣ 
Ἰιᾶπο στδίατω πο σθαι." ΕἸΒΟΗῈ- 
πῦ8. Οἰϊτίαμξ θᾶπὶ Καῖ, δὲ Εἴογ, ἃ, 
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, 6 ω οὶ Ἂν, 7 ς ; 7 » ͵ 

πείθεσθαι, ὡς αὑτη αὖ αἰτία γέγονεν, ἥ σχίσις, τοῦ δύο 
͵7 Ἢ 3 ’, Ἁ ΓΑ λ ἅ ᾿ ἰμ ᾽ὔ 

γεγονέναι" ἐναντίω γὰρ γίγνεται ἤ τότε αἰτίω τοῦ δύο 
7 ὰ ἄ Ά, ᾿ “ ,;: ͵7ὔ Ε ᾽ὔ 

γίγνεσθαι τοτε μὲν γὰρ οτι ξυνήγετο πλησίον ἀλλήλων 
Ἁ 7 [γ «ε , ἴω 93 “ἤ 2 ΓΑ, , Ἃ 

καὶ προσετίθετο ἕτερον ἑτέρῳ, νῦν δ᾽ ὅτι ἀπάγεται καὶ 
7 ἰ 8.) “Ὁ ἘΠ Ἢ “ ὑδέ Ἅ [3] 3 ε 

χωρίζεται ἕτερον ἀῷ᾽ ἑτέρου" οὐδὲ γε, διότι ἕν γίγνεται ὡς 
ε] 7 , 7] 5 Ἕ 5 3 " 9. ΝᾺ ακφιν ῥι 

ἐπίσταρῤναι, {τι πείθω ερμναυτόν, οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν ενὶ λόγῳ 
ὃ ὔ 7 “δ .9 ᾿ ὯἋἂν Ἁ “Ὁ Ν 7. 

ἰοτέ γίγνεται ἡ ἀπόλλυται ἢ ἐστι, κατῶ τοῦτον τὸν τρο- 
»"“μν Ψ 9 Ἃ Ως ς 7 Ε] .᾿ » 7 

πον τῆς μεθόδου, ἀλλά τιν᾽ ἄλλον φρόπον αὐτὸς εἰκῆ Φύρω, 
-“ὦᾧ Ἀ 3 »-“ Ἂ 

τοῦτον δὲ οὐδαρῆ προσίεμαι. 
3 ἘΔ 8 Ἄ ’ὔἢ 3 ᾽7 

κρ. ΧΗΝΙ. ᾿Αλλ᾽ ἀκούσας μέν ποτε ἐκ βιβλίου 
᾽ὔ « Ε 3 ᾽ὔ 3 ᾿ ἢ Υ 

σινὸς, ὡς ἐφη, Αναξαγόρου ἀναγιγνώσκοντος, καὶ λέγοντος, 
᾽ ἴω 3 ς "“ο 

ὡς ἀρο νοῦς ἔστιν ὁ διακοσμῶν τε καὶ πάντων αἱ- 
7 "ὃ -» 9. Ἃ ( 6 Ἁ ἐὸ ’᾽ 7 

τιος, ταύτη ἤδη τῇ αἰτίος ἡσθην τε καὶ ἔδοξε μοι τρόπον 
κ " ἢ Χ Ν -“ » 7 

σιν εὖ ἐγεῖν τὸ τὸν νοῦν εἰνῶί πάντων αἰτιον, καὶ 
Φ ᾽ὔ 3 “»“ ΔΛ3 “ 3) » »“, »οὩ 

ἡγησάμην, εἰ τοῦθ οὕτως ἐγχει, τὸν γε νοῦν κοσμοῦντο 
7 "» δ. “ὦ 7 7ὔ ἰγ 4 «“λ 

πάντα κοσμεῖν καὶ ἕκῶστον τιθέναι ταύτη, ὁπὴ ὧν β λ- 
3) Ἂ 3 “" ’ὔ Α, ΡΝ. ε -»“ὦ᾿ Ἀ 

{ΤΙσΤο ἐχῆ εἰ Οὖν τίς βούλοιτο Τὴν Οοὐἐτίοῶν ευρειν τερε 

ἐναντία γὰρ γίγνεται ἣ τότε αἰτία. ΜΙαίΐανὶ 46 σοπ]εοίατα Ηεἰπἀοτῆϊ, 

Βροίεβ, ορίμοσ. 
ἐναντία γὰρ γίγνεται ἢ τότε] Ναπηι 

οοπέναγία ἤξδο 68ξὲ ἠλ)}}5 τοὶ σαιιδα αἴηιι6 
ορροξῖέα φιαϑὲ εἰ, φμαηι απέοα αἀἰοοδαηι. 
Απίρα θπὶπὶ ἀϊσθθαΐ τηϊτατὶ 56, δὶ οοη- 

)ιποίϊοηιο τϑύατα βιπρα! ταῦτα βοτθΐῖ, αἱ 
ἀπὰς τ68 Ὄχϑιβίθυθηΐ: πιιὴς αἷῦ Ἰάθιῃ β10ὶ 

δοοίάοτθ, δὶ ἀϊι:8 το8. δχβιβίαπέ αβ)μηο- 

ἐΐοηθ. Ἐφ ποὴ ροϊοϑί, αποὰ σνυ]ρὸ 
Ἰεροθαίυν ἣ τότε. 

8. ἀλλά τιν᾽ ἄλλον--- εἰκῇ φύρω] ΑἸΐαηι 
ημαπάαηι γταϊϊοπεηι φιιαϑὲ σοηιηιίδοθο ἐ6- 
ἨΔΟ6 δὲ δοηιηιϊηίδοοῦ. θίαρποτα 

ἀυοία οβϑί δ 115, αυἱ [ἀτῖπαπὶ δαϊ ἰΘΥΓΆΤΩ 

δαυδᾷ βυδίσιῃ!, αἱ Ατβϑίορῃ. ἄνν. ν. 

402. οἰὶπάβ προσίεσθαι εεἰ αὐηιξεγε, 
Ῥγοϑαγο. 

ΟκΡ». ΧΙ. ο. ὡς ἔφη, ᾿Αν.] Δὰ ὡς 
ἔφη 1η(6}}, ὁ ἀναγιγνώσκων. Τη(Θ] ΠΠριπ- 

ΤΥ σεῖὺ Απαχᾶροτο Φυσικά, ν. ΑἰΠ6- 
ὨΡΕῸΒ 11. 16, [Ιιδουί, τι, 6.11. Ἰοουϊί 
δαΐθηι 1}16 ῥυλτη18 ΤΘΡῚ οπιηΐᾶ δ δατπηϊ- 
Πἰβίγαυὶ νἱ εἰ ταϊϊοπθ τηθπίϊ8 ἱπἤηϊίς, 

4άθτα νοῦν νοσανὶϊ. ν. δὰ ῬΆΪ]ΕΡ, Ὁ. 77. 
Θυδ ἀθ τῷ α8ι5 δϑί νϑυθὶβ διακοσμεῖν δὲ 

κοσμεῖν, αὰῷ Οἴσθτο ἰηϊογργθίδί συ ἐπ 
οΥγαϊποηι αὐἀάιιοεγε. ν. ῬὮΪ]60. Ρ. 238. Ε- 

Οταίυ]. Ρ. 418. ο. Χϑπορῃ. Μϑῃι. τν. 
7. (0]1. ψαϊοκθη. Ὦϊαίσ. ἴθ ἘΔΠρ. 
Ἑτδρτη. ἢ. 40. 8. 

τὴν αἰτίαν εὑρεῖν περὶ ἑκάστου] Ῥ. 96. 
Ἑ. περὶ τούτων του τὴν αἰτίαν εἰδέναι. 
Μοχ ρΡ.97. ν. ἄσμενος εὑρηκέναι ᾧμην 

διδάσκαλον τῆς αἰτίας περὶ τῶν ὄντων. 
Ρ. 98. ν. καὶ αὖ περὶ τοῦ διαλέγεσθαι 
ὑμῖν ἑτέρας τινὰς τοιαύτας αἰτίας λέ- 
γοι, 
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δ δ, “ 7 ἃ σὲ δὰ .} ἝΝ. » -“ 

ἐκαστου, ὁπ γίγνεται ἡ ἀπολλυτῶι ἢ ἐστι, τοῦτο δεῖν 
. Ν πο Ὁ» ᾿ -“ “ “ . ὅ'.,. ΣΝ «λ " “ὶ 

“περὶ αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅπη βέλτιστον αὐτῷ ἔστιν ἢ εἶναι ἢ 
᾿ ᾿ ..6 - ΄ Ἃ “- Ὁ 3 δὲ ὃν "»“" ἥᾳ ΄ 
ἀλλο οτίουν πάσγειν ἤ ποιεῖν εκ ὃς θή τοῦ λογοῦ τούτου 
“5. ἊΝ ᾿ -“ Ἕ 2 7 Ν ν " -“ Ὗ 

οὐδὲν ἄλλο σκοπεῖν προσήκειν ἀνθρώπῳ καὶ περὶ αὑτοῦ καὶ 
Χ “Ὁ ᾽) 3 « Ν " Ν Ν ᾽ 

περὶ τῶν ἄλλων, ἀλλ ἢ τὸ ἄριστον κωὶ τὸ βέλτισ- 
“, Ν .Ὁ λ 3 5, -“" ἅ Χ -“ 

τον. ἀναγκαῖον δὲ εἰναι τὸν αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον 
᾽Δ7 ᾿ "" ΟΜ ΟΥ̓ ΨᾺ ᾽ ᾿» τ »,,»ν» 

εἰδέναι τὴν αὐτὴν γὰρ εἰνῶι! ἐπιστήμην περί αὑτῶν. 
σαῦ "» ὸλ ης ζό "ὔ ς έ ᾽ ὃ δά -- 

χυζ ἢ λογιζόμενος ὥσρμνενος ευρηκένῶι ὠμῆν θιδασκω 
“ δι ἢ ᾿ » ᾽7 Ἁ » 5 [Ὁ] 

λον τῆς αἰτίας περὶ τῶν ὄντῶὼν κῶτω νοῦν εμαύῦτῳ, 
Ἅ 3 ᾿ 7 7 "“- Ν 7 ς 

σον Αναξαγόραν, κοὶ μοι, Φρῶσειν πρωτὸν μὲν πότερον ἤ 
"»ω ΣΤ ἄν, «“λ Ἄ 4 Ἁ ἈΝ 7 ᾽ 

γή πλατειὰ ἐστιν ἢ στρογγυλῆ, ἐπειδὴ δὲ φράσειεν, ἐπεκ- 
΄ ᾿ δὲ ἢ Ἅ, ἃ 7, ὔ Ἀ 

διηγήσεσθαι σὴν αἰτίαν καὶ τῆν ἀνάγκην, λεγοντῶ τὸ 
᾽ Ὡς 7940 τς δἕ πν 5» , “" Ἧ Ν ᾽ 
ὥρνεινον κοί ὁτί αὐτὴν ἀρνείνον ἤν τοιαύυτῆν εἰνῶν καὶ εἰ 
5 Ψ 7 “" 3 Ψ ᾽ ν ὃ 77 6 4 ᾽ 3’ 

ἐν μέσῳ φαιη εἰναι αὑτῆν, ἐπεκοιηγήσεσθωι, ὡς ἄρνεινον ἥν 
- Ψῇ, 3 Ψ “ Ἢ ᾿ 7 -» δ 

αὑτὴν ἐν μέσῳ εἰν! καὶ εἰ μοι ταυτῷ ἀποφαίνοιτο, 
7 ς ΦιΣ ,ὔ Γ. 3 “ 

παρεσκευᾶσμνηην ὡς οὐκέτι ποθεσόμνενος αἰτίας αλλο εἶδος. 

ΟΑρ. ΧΙΝῚ, παρεσκευάσμην ὡς οὐκέτι ποθεσόμενοΞ] Υ. ὧς οὐκέθ᾽ ὑποθησόμενος. 

Οὐοαά. τηυ]ίαπι ᾿πίασ 86 ἀἰβοσθραηί. ν. τηθα Οοπηηθηΐ. Οὐ. δὰ ῬΗφά. ", 197 54. 
Ααυρυβί. ὧς οὐκ ἔτι ποτέσσόμενος. ἙἾοτ. 1. ὧς οὐκ ἔστι ποτ᾽ ἐσόμενος. ἘἾοτ. Ὁ. 

οὐκ ἔστι ποτ᾽ ἐσόμενος, 5684 τ οὑτὰ Βρίτὶία Ἰθηὶ τθοθπίϊοσβ τπᾶπ8 οβὲ υἱἀθίυσοτιθ 
ἃπίθᾶ βοπρίυχῃ ἔα558 ποθεσόμενος. ν. Δῃποί. 

᾿. κατὰ νοῦν ἐμ. Τιαάϊε πα]υ5 ἴοτ- 
ΤῊ] υ8ὰ, ΤΟΒΡΙΟΙΘμΒ δὰ γοῦν 1ΠΠυὺτὰ 
Απᾶχδροτγῶ. 

πότερον ἡ γῆ πλ.} 1)6 ᾶς τὸ δηΐθ 
᾿Απαχαροσαπὶ αἰἰββθη τα θαπὶ Αμπαχῖιηδη- 

ἋΣ οἱ Απαχίτηθηθ5:; ἢἶο ἔδσγθμηι [δοϊθθαΐ 

πλατεῖαν 85. τραπεζοειδῆ, 1116 κίονι, 5. 

ΟΥΠΙπᾶτγο, σοπιραγαθαΐ, Πυούβαση Ῥοσίὶ- 

πθτθ νἱἀθίυσ νοὸχ στρογγύλη. ν. Τ"ᾶοτί. 

11. 1. 2. τπ|. 4. ΡιΙαυΐί. ἀθ Ρ]δεϊῖ. ῬΆ}]. 
τι... 10.5 ΕΌΒ6Ρ. Ρτῶρ. ἔν. 8. ΝιΙβὶ 

ΤΩΔ] αΘτῖβ οὐπὶ Ηρὶπάοσῆο ραΐατθ νϑῦθο 

πλατεῖα 50]ιοΪαιη ΤοΟΠΙοδπ 5] ΡΠ ΠΟΥ, 
πὰ 4 στρογγύλη δυΐοιι, ασαοὰ ἡαοιίδπι 
τῇ πλατείᾳ ορροπίίυν, σφαίρας γ6] σογίο 

σφαιροειδοῦς ΒΔ ΌΘΥΘ νἱἀοίαγ 5ιρτ οδέϊο- 
Ὥθη, δα ῬΥΓΙΑΡΌΓΘΟΒ Ῥγέθοῖραθ Βρθο- 
ἴδτθ. ν, 0055. δὰ γρ. ἀϑογρ. αν. 857. 
Ρ- 849 54ᾳ4. ᾿ 

Ε. εἰ ἐν μέσῳ φ. εἶναι) 1 ἔαπι! δ 
Ιοπῖοα οἱ Ἐ]ραίοα. νἱὰς Τιδοῦῖ, εχ. 2. 
ῬΙ]αΐδτοη. 48 Ρ] δοῖϊξ, ῬΆ]ο5, τετ. 4. Οἵοογ. 
Ταβου], 1. 17, 28. , 

Ῥ, 98. ὡς οὐκέτι ποθεσόμενος} ϑ'ϑῃβιι 
οαββαπη Θϑὲ αυοά νυ]ρὸ Ἰορϑθαΐωτ ὡς οὐκ- 
ἔθ᾽ ὑποθησόμενος. Ἐϊαβίδιἢ, δὰ ΟανΒ8, 
Β. 87ὅ. Ρ. 1450. υδὶ πο Ἰοσῦτα Ἰαυάδὲ, 
υὖ ποθέσαι ρτο ποθῆσαι Αἰἰϊσαπι 6586 
ἀοοοαΐ, βδἷο βοτὶρίαπι οχῖροὲ : ὡς οὐκ - 

ἐτι ποθέσων ἄλλο εἶδος αἰτίας. 
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Ἀ Ἁ ον Ν ς ᾽ὔ ΓΝ; ’ Φ ͵ὔ 

καὶ δὴ καὶ περί ἡλίου οὐτὼ παρεσκευᾶσμην ὡσαύτως 
ς Χ 7, Ν ἂν 2) : " δ 

πευσόμνενος, καὶ σελήνης καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, τάχους 
7ὔ Ν 7 λ ως Ν ον ᾽ 

σε πέρι πρὸς ἀλληλὼ καὶ τροπῶν καὶ. τῶν ἄλλων. παθη- 
“« ἀν Ἂς ΚΒ 7 2 Ω Χ ἴω Ἁ 

μάτων, πῇ ποτε τῶυτ ρνεινον ἐστίν ἐκῶστον κῶς ποίειν Καὶ 
Ι [ ΄' 3 ᾿ ᾽ 5. ἘΝ ᾽ , 

πῶσχειν ὦ πάσχει. οὐ γὰρ ἂν ποτε αὐτὸν ὠρνῆν, Φωσκον- 
᾽ οἷν -“» 3 Ν “» ) Ἀ 3 »“, 

σά γε ὑπὸ νοῦ αὐτὼ κεκοσμῆσθαι, ἀλλὴν τινὰ αὑτοῖς 
ΒΡ 2 »" 4 ,ὦ ΤᾺ 3, ΟΝ Ω 2) 3 7 

αὐτῶν ἐπενεγκεῖν ἢ οΤτι βέλτιστον αὐτῶ οὑτως ἐγειῖν ἐστίν, 
“ 2) εν ε Ἷ “ δ ΡΝ 3 ,ὔ ᾿ δ, Ἂ 

ὠσπερ ἐγχει ἐκῶστῳ οὖν ὐὑτῶν ἀποδιδόντα σὴν αἰτίαν καί Β 
"» ΩΝ δ 1.8 7 Α "7 ι Ἁ Χ Ν ΩΣ 

κοινή πᾶσι τὸ ἐκῶώστῳ βέλτιστον ὠῤνῆν κῶΐ τὸ κοινὸν πᾶ- 
3 ΄ὕ 3 )ὔ Ν ᾽ Ω 9 δά 

σιν ἐπεκδιηγήσεσθαι ἀγαθὸν. καὶ οὐχ ὧν ἀπεθοῤνὴν πολ- 
δῳ Ν 3 7ὔ τ Ν 4 “Ὁ Ν δ᾿ » 

λοῦ τὰς ἐλπίδας, ἀλλὰ πάνυ σπουδῇ λαβὼν φῶς βίβλους 
ε 7] -͵, 3.“ 7 πα δο, ἸΕ , 3 7 

ὡς ταχιστοῶ οἰὸς Φ' ἤν ἀνεγίγνωσκον, ἐν ὡς ταγιστῶ εἰδείην 
Ν 7] ᾿ ἊΝ, ὋὉ 

1) βέλτιστον κοι τὸ χείρον. ᾿ 
᾽ ἡ ᾿᾽ » “ ε ου ΠΝ 

(κΑρ. ΧΙ ΝΙΙ. ᾿᾽Απὸ δὴ θαυμνωστῆς, ὦ ἑταῖρε, 
3 ἃ ᾽ , ,ὔ 3 ἣ “Ὁ. Ν, ἡ 7 

ἐλπίδος ῳχορνήν Φερορνένος, ἐπειδὴ προίων καὶ ἀγαγιίγνωσ- 
ς.»» ΡῚ “Ὁ Ν ἴω] 5 ἈΧ “ 2 Ψ' 

χων ορὼω ἄνδρα Ω͂Ω μεν γω οὐδὲν χιρωμέγνον. οὐδὲ φτινῶς 
Η 

αὐτῶν ἀποδιδόντα] Μ΄. αὐτόν. 

βεὰ σασὰ ἄυο οοἀά, ΔΡ. Βδκκοευτα 
Ρτθθαηΐ ποθεσόμενος, ΘΔ ἀδΙηητ6 ζοΥτηᾶ 
ἕυΐυτὶ ἰθϑία ΕἸΒομθτο δὰ Ὑ6]16τυ, ἴ. 11- 
Ρ- 3524. υϑὰβ 510 Τ γ8ϊ88 Ὁ. 814, εα. 
Ἡοἰβικ., ποὸπ ἀυθιίανίτηιιβ ὡς οὐκέτι πο- 
θεσόμενος Ῥ]αϊοπὶ τοάάθτθ, φαοά ἰρβιιπι 
εἴδατα Ποϊπάογί, οοπ͵]θοίΐασα δββθααίιβ 

εταΐῖ, εϊπάθ ὡσαύτως μοτίϊποὶ δά 
οὕτω, αἱ 5:88 }06 ἀϊοϊίαν οὕτως ὡσαύτως. 

τάχους τε πέρι πρὸς ἄλληλα] δὲ 
υοϊοοϊίαίε οὐ οσοἰογιξαίο, χιδ ε}1ι8 γταΐξϊο 
ἡπέεν φα ἱπίουοοαογοί. 

Β, οὐκ ἂν ἀπεδόμην πολλοῦ τ. ἐλπ.7 
Νοῖ πυεπαϊαϊββοηι παρὸ αηο 5ρΡ6η1, Ὦ.. 6. 
ΘΟΥ Ιββίπηθ ΒΡ θατη πηι 1188 γ68 6886 
δυσἰτασατη οἵ σορτιϊατατα. [)6 ἔογιηαϊᾶ 

πάνυ σπουδῇ, αὐπιοάιιηι οἰρίά6, 5ἐιιαἱοβὶ8- 
ϑίηιο, ν. δ΄] Κθπ. δὰ Ῥμαϊαηά. Ἐρρ. 
Ρ- Χνιι.---τὰς βίβλους ἱπί, τὰ φυσικά 
ΑΠΑΧΑρΟΓΡ. 

Ολν. ΧΙ ΥΊΙ, ἀπὸ δὴ θαυμαστῆ»ς---} 
ΑΙ γιαρηα ἱρ έν ἐἰα 806 φιαδὶ ἀοριι διι5 

ενοῦαν.5. 46 ργαοίανα ἰαὸ 506 σοΉ68- 

ἐΐηι ἀοροϊ!οῦαν. Θιθλ] ο᾽ ἀϊοϊταν κατα- 

βάλλεσθαι ἀπ᾽ ἐλπίδος ἘΠ γρἢτ. ρ. 1ὅ. 
Ἐ- 

ὁρῷ ἄνδρα τῷ μ. ν.] Να 415 ουπν 
ΗἩδιπάοτῆο ἄνδρα ρῖο τὸν ἄνδρα ἀϊοία πη 
Ῥαΐοί, νουϊϑβίπιθ ορϑεσνανι ΥΥ̓γίίθπ- 
Ὀδο. ἄνδρα νεηυδία δ οὐτὰ 1 ΊΒΙ0Π6 
αυδάδπι ἱπάεἤπὶ[6 Ροβιίαπὶ 6586, υὖ ἃΓ- 
τσ] πο ΟρὰϑΒ 511. Αρίβ οοπηρατζαΐ νἱτν 
ἀος ἰββίσαυβ ΘΌΡμΟΟΙ. Α]4ς. 1162. υδὶ 
ΜΙ ΘηθΙαυβ δὰ Τδαογαπι): ἤδη ποτ᾽ εἶδον 

ἄνδρ᾽ ἐγὼ γλώσσῃ θρασύν, ἴρδαη 46- 
ΠΟ 5 ΓΒ ΤΘΌΟΘΤΠΙ : Α1 νἱοϊββίῃ 1170. 
ἐγὼ δέ γ᾽ ἄνδρ᾽ ὄπωπα μωρίας πλέων, 
116 πὸ Ἰρϑιη ἀεοιμοηβίσδῃβ Μθπο]δυτη. 

Απβίορῃ. Αοδᾶτη. ν. 1128. ἴπ ᾿0}}5- 
τη οα] αἰἑογοαίζοπο Γιἀπηδοϊα5 δα Τ)οεο- 

σ 
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7 3 7] .. "“, 

αἰτίως ἐπαιτιώμενον εἰς τὸ διακοσμεῖν τὰ πράγματα, 
“7 δὶ Ν [6 ς  ἴ δ 3 », 4. τὼν ἀέρας δὲ καὶ αἰθερας καὶ ὕδατω αἰτιώρνενον καὶ ἄλλα 

᾿ ἈΣΨΨ ᾽7ὔ ἢ ς " 7 

πολλὰ καὶ ἄτοπα. καί. μοι ἔδοξεν ομοιότατον πεπονθέναι 
" “ ᾽ 7, [) ῇ ἥ “ ͵ 
ὥσπερ ἂν εἰ τις λέγων, ὅτι Σωκράτης πάντα ὅσα πράττει 

"»᾿ ͵ ἢ Ε] 7 

νῷ πράττει, κἀπειτὰ ἐπιχειρήσας λέγειν τὰς αἰτίας ἑκάσ- 
“ Ἷ ’ὔ -»Ἢ ν Ὁ“ "“οἦἮ “Ὁ 

σων ὧν πράττω, λέγοι πρῶτον μὲν, ὁτε διὰ ταῦτα νῦν 
᾽ 7 , Ὡ 7’ κ Ν ων Ε] ᾽ “ Ἀ 

ἐνθάδε κάθημαι, ὁτι ξύγκειταί μοι τὸ σῶμα ἐξ ὀστῶν καὶ 
΄ ᾿Ν Ἀ Ν φ, “οὖ 

νεύρων, καὶ τὰ μὲν ὀστῷ ἔστι στερεὰ καὶ διαφυὰς ἔχει 
Ἁ Ε] ΒΡ ἃ ΄ὔ͵ Ἁ δὲ "“" “- Ε] 7 Ν 

χωρίς ἀπ ὥλλήηλων, τὰ ὃς γευρὼ οἱὰ ἐπιτείνεσθαι καὶ 
᾽ὔ 7ὔ ““ -“ “ 

ἀνίεσθαι, περιωμνπέχοντα τὰ ὀστᾶ μετὰ σῶν σαρκῶν καὶ 
, . ͵ὕ ΝΟΣ ᾽ , " “ - 

δέρματος, ὃ ξυνέχει αὐτά" αἰωρουμένων οὖν τῶν ὀστῶν ἐν 
"»“᾿ « Ὁ "»“ὉὋ -- “ 

ταις αὐτῶν ξυμβολαῖς χωλωντῶ καὶ ξυντείνοντα τὰ γευρα 
.ο-“ “-΄7,. ον Ἂν » 

κἄμπτεσθαί ποὺ ποιεῖ οἷόν τ᾿ εἰνωι ἐμυὶ νῦν τὰ μέλη, καὶ 
κ , ν ὐϑ .- ἢ» Χ) , ᾿ Ν 

διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ξυγκαμφθεὶς ἐνθάδε κάθημαι" καὶ 
“ »-ὖ 7 ες »“ Ψ 

αὖ περὶ τοῦ διωλέγεσθωι ὑμῶν ἑσέρας τινὰς τοιαύτας αἰτίας 
Ψ 7 οἱ ὃ“ ν “9 Ἀ Ν "7 [4 

λέγοι, φωνὰς τε καὶ ἄερᾶς καὶ ὡκοᾶς καὶ ἀλλὼ μυρία 
-“- » 7] 3 ͵7ὔ Ἁ « 3 »" Ψ, 

τοιαυτὰ αἰτιώμενος, ἀμελήσας τὰς ὡς ἀληθως αἰτίας 

Οκρ. ΧΙΝΊΙ. ὥσπερ ἂν εἴ τις.λ.1 Μα]6 νϑίέϊ, εαϊεξ, εἰ οταϊξεαπέ, 
ἐστι στερεά] Ῥαυοὶ οοὐά. στεῤῥά. 1|18πὶ ἔοχιηᾶτα ἀϑατρανὶε αἰϊδ5 Ῥ]δίο ἔγθηθθη- 

{1581126. ν. Τίιπι. Ρ. 381. Β. 32, Β. 48. 6.. δῦ. Α. Β. ὅθ. Β. ἀ6. ΒΘΡΌΡΙ. τ. Ρ. 848. Ε: 

8]., δῆς ποη ᾿ἴ6 1). 

Ρο]ΐη : ἐνορῷ γέροντα δειλίας φευξούμε- 
νον. ν, Ἡογιθδηῃ. δὰ ϑόρθοο!. (Εαϊρ. 
(οἱ. ν. 82. 
τῷ μὲν νῷ οὐδὲν χρ.] 6 18. ΕοΓ8- 

ἴοσαβ: ““ Εδηάθι) ῬτΟσβὰΒ 46 60 86ῃ- 

ἐθῃτίαη ἔοσε Αὐϊϑίοίθ!θβ, ᾿Αναξαγόρας 
μηχανῇ χρῆται τῷ νῷ πρὸς τὴν κοσμο- 

ποιΐαν' καὶ ὅταν ἀπορήσῃ διὰ τίν᾽ αἰτίαν 
ἐξ ἀνάγκης ἐστί, τότε ἕλκει αὐτόν" ἐν δὲ 
τοῖς ἄλλοις πάντα μᾶλλον αἰτιᾶται τῶν 

γενομένων ἢ νοῦν. ΜΙ ΘίΔΡΆ. 1. 4. 

6. κἄπειτα ἐπιχειρ.)]) 126 κἄπειτα 
ΡΙῸ ἔπειτα Ῥοῃὶ 50]ϊῖο ν, Ἡρίπάογί, 
δὰ Ρ. 90. ΒΡ, Θυοά δυΐοπι ἀοϊπάθ ρμγῖ- 

τη ΡοΙβομᾶ κάθημαι Ῥομίίαγ, Θοἰβὶ ργδ- 
ςοββὶῦ ὅτι Σωκράτης --- πράττει, ἀθ Βδο 

ΟΥ̓Δ(ΙΟΠΐΪΒ. ΟΠ βίο ν. ἈΌΒΏΚο, δά 
Ηγπῖη. ἰῃ Οὐτοσ, σν. 269. δὲ τηρὰ δὰ 
ΕΛ ΒΥρ σοι. Ρ. ὅ. Α, --- διαφυαί Ἀ, ]. 
βηΐ ο88ϊϊηι συ 58Ή78 δὲ φιαβὶ ἱποῖδιι- 
τ, αἱ Ἰοαυϊζυν Οἴσοῖο ἀθ Ναΐ, Ὥρδογ. 
11, δ, 

οἷα ἐπιτείνεσθαι] 1. 6. τοιαῦτα ὥστε 
ἐπιτείνεσθαι. 

Ρ. φωνάς τε καὶ ἀέρας---Ἴ ““ Ὑ ατῖδ8 
Βα) υβηαοαϊ ορίηΐοποθ, αυ8 168 πἶς τῖδοξ 
Βοοτ͵αίοβ, νἱάθ δρᾷ Ρ]υΐαγοῖ. ἀς Ῥίδοῖ!, 
ῬΆΪ]ο5. Ρ. 902. 101. 6." ἘΟΆΒτΕκῦδβ. 



ῬΗΞΖΡΟ. 18ὅ 

᾽ὔ ω τ δ...8 ᾽ὔ 7] . κὰ μ " 

λέγειν, ὅτι, ἐπειδὴ Αθηναίοις ἐδοξε βέλτιον εἰναι ἐμοῦ 
᾽ Χ “ Ὰ ἥν. χ᾿ 7 “" ΄, 

κατωψηφίσασθαι, διὰ ταῦτα δὴ καὶ ερυδὶ βέλτιον αὖ δέ- 
ΕῚ ’, “-Ὁ- ἣΐΣ 7 ,ὔ 

δοκται ἐνθάδε καθῆσθαι, καὶ δικαιότερον παραμένοντα 
ϑιυδλκ Α 7 εὶ “Ἃ Ζ Π Ν , Ν ͵ὕ ς 

ὑπέγειν τῆν δίκην ἣν ἂν κελεύσωσιν ἐπεὶ νῇ τὸν κύνα, ὡς 
3. ὦ» 7, “ἃ ω Ν "Ὁ Ν τ ἄν, “-Ἃ Ν 
ἐγώμναι, πάλαι ἂν ταὐυτῶ τὰ νευρῶ καὶ τῷ οστῶ ἢ πέρι 

΄ ᾿ Χ “" οὖ Α 7 7 -“ 

Μεγαρὰ ἢ Βοιωτοὺς ἦν, ὑπὸ δόξης φερόμενα τοῦ βελ- 
7 ᾽ Ἃ ͵7ὔ ΕΝ Χ 7 ον ᾿ ων 

τίστου, εἰ μνῆ δικαιότερον ὠνὴν καὶ καλλιον εἰνῶι πρὸ τοῦ 
7 Ν εν Ἃ ε ΄ “ ὔ 7 Ὁ“ 3 

Φευγεῖν τε καί ἀποδιδράσκειν ὑπέχειν τή πόλει δίκην ἥντιν 
“Ἃ “4 ᾽ ᾽ δ Ν Ἁ Ὁ κα "»,᾿ 2 " 

ὧν ταττη. αλλ αἰτιῶ μεν τῶ τοιαυτῶὼ κῶλεῖν λιῶν ατο- 
᾿ Ὁ ΝΛ , “ “, “" Ν - 9 Ν 

πον εἰ δὲ τις λέγοι, οτί ἄνευ τοῦ τὰ τοιαυτῶ ἐγεῖν καὶ 
3 ο“ Χ “, Ἂν: τὰ 3). 2 3 “ “-7] ΟὟ τὰ 
οστῶ κοὶ νευρῶὼ καὶ οσῶ ἀλλῶ ἔγω, οὐκ ὧν οἰὸς ΖΦ ἤν 

- Ἁ ὔ 7 3 »"ὝἭ ἃ φᾷ ε ! Ν 

ποιεῖν τοὺ δόξαντά ("0ι, ἀληθη ἂν λέγοι" ὡς μνέντοι διὰ 
"» ΩΣ εἷ “ν ἊΝ, 7 οὉ Ἂ 3 3 “ 

ταῦτο ποιώ ἃ ποιώ, καὶ ταύτη νῷ πράττω, ἀλλ᾽ οὐ τῇ 
ων 7 δῳ ἕ δ δ Ν ἌΝ μὴ Ρ 

σου βελτίστου αέρέσει, πολλή ὧν καὶ μῶκρα βωθυμνία εἰ 
“ 7 Ν Ν Χ , “-,] ᾿ “ “ " 

τοῦ λόγου. τὸ γὰρ μὴ διελέσθαι οἷόν τ᾽ εἰναι, ὅτι ἄλλο 
7 ΤΆ Ν ὕἷ[ ΜΩ͂Ν 7 πὴ ν "“ " “ Ἀ 

μὲν τί ἐστί τὸ αἰτίον τῷ οντι, ὥλλο ὃ ἐκείνο, ὥνευ οὐ τὸ 
Ε 3 ᾽ ᾽ Ἵ ὕ εὶ ψ, 7 

Οὐὐτιον οὐ ὧν ποῖ εἰῆ Οὐτίον" 0 δή μοι φοίνοντοι ψηλα- 

Ἑ. βέλτιον εἶναι] Νιάδ δὰ Οτϊίοῃ. α. 
Χχνι. [ὴ6 Ἰυγο)υτᾶπαο βοοται8 νὴ τὸν 
κύνα ν. αἂ Αροΐοσς. 6. νΙ. 

Ῥ, 99. ἢ περὶ Μέγαρα ἢ Βοιωτοὺ57 

ἀοοίαβ τϑοΐθ Ἰανᾶγθ βίυ θεῖ βου θοηάο 
καὶ ταῦτα πράττων. 

«- τὸ γὰρ μὴ διελέσθαι] Μηᾶυάρίαδβ οοΥτῖ- 
ϑεραΐ : τὸ γὰρ ἂν εἴη μὴ δ., ἴῃ αα10ὰ8 τό 

ΠΙὰΟ δῆτα υὐ ἔπροτοῖ, ἃτηϊοὶ οἱ ποίου οβ 
ἕπεταπί, ν. (ὐἹΐοῃ. ς. ιν. οἵ χν. 

πρὸ τοῦ φεύγειν] (Οὐὐπδίταοίοπθαπι 1]- 
Ἰαβίγανίτηβ δἐὦ ΑΡροϊορ. ρ. 28. ν. οἵ 

Οτίοῃ. Ρ. 4. Β, ἴὔδβαπι νοτῦὶ ἀποδιδράσ- 
κειν αἰ ρίτηυβ δὰ Οπίοη. Ρ. 48. ν». 

Β. καὶ ταὐύτῃ νῷ πράττω] ϑαηίθηίϊα 
πος εβῦ: δὲ φιιοιὶ ἰιαοΐθηιιβ ἡιθηξε ἀρ ΠΉῚ, 
απδίθηινϑ οϑϑᾶ δ ὩΘΥνΟβ. ΠΔΌΘΔΙΏ, ΠΘαιι6 
τΈγῸ εαἰθηιι8, φιιοα 86 φιαν ἐα], φιοά ορίϊ- 

γεῖηι δῖῖ. Ὑιά65 οἱημηΐα 6856 5815 Θχρθ- 

ἀϊϊα. Ναπι ταύτῃ εϑὶ ὅτι διὰ ταῦτα 
ποιῶ ἃ ποιῶ, δἰ Ορρομὶίαγ νοτθὶβ τῇ τοῦ 
βελτίστου αἱρέσει. Ῥοτρετάαη ἰρίτυγ 
Ηεἰπάονῖ, οχ αἸϊασυοΐ οοἀά. ταῦτα 8ο110- 
5:1, 400 τηΐγατα αυδηίαπμη ἑυτθαϊτυγ νεῖθο- 
τατὰ ἰῃ(Θ!]ϑοία5: αυθὰ ΨΘΙΘΟΥ αἱ τἱν 

ῬΙῸ τοῦτο Ῥοβιζιμπι ΤῸΤῚ ΠΟῚ Ροΐίδϑβί- 

Τιϑηΐαβ ΟΥ̓ γυ ΘΔ ο 8 : τὸ δ᾽ ἄρ᾽ ἦν μὴ 

διελέσθαι οἷόν τ᾽ εἶναι, ἰος αμέθηι οΡαξ 
πΟΉ Ρ0886 αἰδέϊηρ 676 αἰϊιιἃ 6856 ὑφγαηὶ 
οατιϑαηι, αἰλμα ἰά, 5ἴ))6 φιιο δαιιϑα πο μο8- 

δἷξ 6886 Ὁέγα δαϊιϑα. δα ποῆ ορὰβ δϑέ 
ὉΠΕ8 τηὰςαίίομθ. Νά ροβὲ οὐκ ἄν ποτ᾽ 
εἴη αἴτιον 5Θ7ῚΠ0 δ]θσαπίϊ ἃροβιοροβὶ 
ΔΌταρΡ 8 δβί, αὐ 1η.6 Προ πάτη 51} εὔηθες 

5. φαῦλόν ἐστιν. Οεπῃυβ Ἰοαιθηαὶ 11}ὰ5- 
ἰγάσυπιῦ Ηθττδηη, δὰ ἍΊροτ, Ρ. 745. εἴ 
Μαις ὃ 438. 4. 6 Ἰρβᾶ τῷ ν. 1Ὶπ|. 

Ρ- 46. ». δοξάζεται δὲ ὑπὸ τῶν πλείστων 
οὗ ξυναίτια ἀλλ᾽ αἴτια εἶναι τῶν πάντων 

ψύχοντα καὶ θερμαίνοντα, πηγνύντα τε 

καὶ διαχέοντα, καὶ ὕσα τοιαῦτα, ἂπεργα- 
ζόμενα. 

99 



᾿. 
190 ΡΙΑΤΟΝῚΒ 

Ὡς ς ΔΕ ὦ ᾽ : Ω ᾽ 7 λ 

ᾧῷωντες οἱ πολλοί ὠσπὲρ ἐν σκότει, λλοτρίῳ ονομῶτι 
7 Ν ’ὔ 

προσγρώμνενοι, ὡς αἰτίον αὐτὸ προσωγορεύειν. διὸ δὴ καὶ 
-»“ω - ἈΝ "-"Ὃ΄ “Ἄ, 

ὁ μέν τις δίνην περιτιθεὶς τῇ γῆ ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ μένειν δὴ 
»-“Ὃ οἾ -“΄ὖ ε Ν “ Ψ ,ὔ ͵7ὔ Ν 

ποιεῖ τὴν γῆν, ὁ δὲ ὥσπερ καρδόπῳ πλατείῳ βάθρον τὸν 
ὦ 

ἣν ε (δ Ν δὲ "“ ε “-͵] 7 ϑν. ς 

αερῶ ὑπσέερει δ," ΖΡ Οος Τοῦ ὡς Οἱον Τε βέλτιστα αυτὸ 

-“» ΄ [7] "»“» "»- ᾽ -" 

τεθηναι δύναμιν ουτω γυν κεῖσθαι, ταυτῆν οὐτε ζητοῦσιν 
"ὕ Ά, ᾽ ὃ 7’ ᾽ Ν ΕΒ ᾽ Ἐν ων 

ουήε τινῶὼ οἐοντοι οὐ ρνονεον Τσχὺν ἐγ εν, ἀλλα ἡγουνται 

’ὔ ᾽ Ε 3 Α τ. Ξ 

φσουτοῦυ ὧν ποζε Ατλαντὰ Τσχυροτέρον κα! ἀθανωτώτερον 

ἀλλοτρίῳ ὀνόματι πρ.] ος ῥτείου 5ιίοθευμι πῦπο Θχμῖθοπί οοἂᾶ, ΕΠοτοπ τη 

απδίμθοτ, Ῥατγὶ5. 8η. ὑπὰβ ψΊπαο0,. 8111. Ψαϊρο τη8]16 ὄμματι. 

βέλτιστα αὐτὰ τεθῆναι] Υ'΄. αὐτοῦ. 

ψηλαφῶντε5} ῬΠδνοτίπιβ: ψηλαφῶ" 
λέξις αὕτη μουσική" ἐπεὶ κυρίως ἐπὶ χορ- 
δῶν τὸ ψηλαφᾶν λέγεται παρὰ τὸ ψαλ- 
τήριον ἀφᾶν. Ἦϊπο 6β{ ραϊραπαο αἰϊφιιϊὰ 
4ιώυοῦθ. Ῥτοῖβιιβ δοάθιῃ πιοάο, ηυ0 ἢΐο 
Ἰορι(ν, νουῦο αὐίυγ Τισὰ5 Αοΐου. ΧνΙΙ- 

27. 

ἀλλοτρίῳ ὀνόματι] 8:16 τϑοοΐίθ, ΟΡΪΠΟΥ, 
Θιοθθοιιθ, οοαϊοθ8. αἰϊααοΐ πιδηυβουρίὶ, 
οἵ Εϊοῖπα8. ψαϊρο ἀλλ. ὄμματι, αυοά 
ἀοίοπαιϊ Ἀοἰβίριι5 Ἐπαγταῖ. (ΕαΙρΡ. ΟΟἹ]. 
ν. 142. ““ΑἸίθμο οου]ο, ἱπηαυϊξ, βἰρηϊῆ- 
ΟΔΠζΟΣ δἃ ΤῊΘΠῦτα, 401} 5 ἴῃ ΓΘ ΠΘΌΥΙΒ 
γ πὰ ΟὈΒοῦγαι ἰοηΐαπί, [Π|ς 6 1Πὶ ΠΟΠ 

5 ηΐ Ἰη6]]οοῖα ἃ) δαϊίου 5 Ῥ]αἰο  5.᾽᾽ 
ὡς αἴτιον] φιιαϑὲ 8ὲ{ σαιιβα. 
δίνην περιτιθεὶς τῇ γῇ"--] Οὐπ]υπρο 

δίνην ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ, συογέϊοθηι, πὶ α 
εὐαἰο Πέ, αἰ βθηβιβ ἱπίθγργθίθ ΥΥ̓γιίθη- 
Ῥδοιῖο μὲ 5ἰζ : αἰΐμ8 ἐμν δϑίποηι οἰν οιγη- 
ἀαη8 ἐθνγώ, ημο οοἴμιηι θαηὶ τον αΐ, 5ἐα- 

ὑϊίοηι βοἰἰϊοοξ φαπὶ Γαοϊέ. ϑῖο ἂρ. Χϑπορ]. 
Οὐτορ. τπ|- ὃ, 2. ἥδεσθαι τῇ ὑπὸ πάντων 
τιμῇ. ν- ἴα, δά Ι). 1. οὖ Δ αἰ("ϊα: δὰ Τ᾿ α- 

τὶρ. Μεά. ν. 1250. 1)ὲ τῷ 'ρ88 ΥΥ γίτθη- 

ὈΔΟΙὰ5 : “ Ῥοχῆπροε ᾿ς δίνης ΓΟ ΡΥ μθἢ- 

βῖο τῃαχῖηθ δά Επιρθάοο!θι, ο}} 5 ἰδίἃ 
ἀἰβογία ἔυϊς Ορίμϊο ; αὐ Δρρατοὶ οχ Αὐἱβ- 
(οί. 46 ΟαἸο τι. 13. ασυοὰ σαραὶ ἰπβίδυ 
Θϑῖ οοΙμτηθῃ(αυ ἱπ ἢυπο ΡΒ αοη δ ἰο- 

᾽ν 
ΟὑΠ|. 

ὃ δὲ ὥσπερ καρδόπῳ β.} ΑπΠβίοίο!. 
Ι, ς. ᾿Αναξιμένης δὲ καὶ ᾿Αναξαγόρας καὶ 

Δημόκριτος τὸ πλάτος αἴτιον εἶναί φασιν 
τοῦ μένειν αὐτήν. οὗ γὰρ τέμνειν, ἄλλ᾽ 

ἐπιπωματίζειν τὸν ἀέρα τὸν κάτωθεν, 
ὥσπερ φαίνεται τὰ πλάτος ἔχοντα τῶν 
σωμάτων ποιεῖν. ταῦτα γὰρ καὶ πρὸς 
τοὺς ἀνέμους ἔχει δυσκινήτως διὰ τὴν ἂν- 
τέρεισιν. ταὐτὸ δὴ τοῦτο ποιεῖν τῷ πλά- 
τει φασὶ τὴν γῆν πρὸς τὸν ὑποκείμενον 

ἀέρα' τὸν δὲ οὐκ ἔχοντα μεταστῆναι τό- 
πον ἱκανὸν ἀθρόον τῷ κάτωθεν ἠρεμεῖν, 
κι τ᾿ Δ. οα. κάρδοπος, πιπείτα, δὰ γἱ- 
ἀϊουίαπι ἰταάαοις Απβίορηῃ. ΝΡ. ν. 
670 54. 

α. τὴν δὲ τοῦ ὡς οἷόν τε---Ἴ ἩΊ, 6. τὴν 

δὲ δύναμιν τοῦ οὕτω νῦν αὐτὰ κεῖσθαι, ὡς 
οἷόν τε βέλτιστα τεθῆναι, κ. τ. λ. 

ἀλλὰ ἡγοῦνται τ. 8εἀ ρμμξαπὲ 86 ἤος 
«Αἰἰαπίο, ἱ. 6. Θἃ οἂυβ8, αι 6Χ Ορίϊπιδ 
τϑγαιϊ οσηπίαμη σοπάϊτλοπρ σορθ τυτγ, ἐπ- 

τεηέιο8 6886 υαἰϊαϊογοηε δἰΐαηι δὲ αἶι- 
ἐμν ον οι παρ ίϑᾳιο ογαπῖα οοπέϊπεηξδηι. 

Οείθσα ιν. ΥΥ̓γυ θμδοἶὰ5 ἐοΐδαν ἰδπο 

ῥῆσιν, αυῶ 6βὲ 80 ἀλλὰ ἡγοῦνται ---κδὰ 
ἐξευρεῖν 50 Ἰοτο πηοίδᾶπι δὲ ροβὲ οὐδὲν 
οἴονται τοϑιϊτξα θη ἄδτη ἠαάϊοαθαΐ, . Οαἱ 
νυνὶ ἀοοςββι πὶ 86 πη θῃ 189 ΠῸΒ ΠῚ ὅσοδ- 
ἀϊπιαβ. Νϑᾷιθ ϑέϊαπι ΟΡ ὰΒ 6586 ΔΙΌ τα- 
τὰν Ἡδὶηἀοτῆϊ σοπ]δοίατα, αὶ αυσπα ἴῃ 
οοἄ, φυοάδιῃ Ῥδ18. βορίυπι το ρου ῖβϑοί, 
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Ὁ 4 "»“, Ν ». 

καὶ μᾶλλον ἅπαντα ξυνέχοντα ἐξευρεῖν, κωὶ ὡς ἀληθῶς 
᾽ ἥως «.. Χ 7 -“ Ν 7 3. ἈΧ 7 δέν, ἃ 

τἀγαθὸν καὶ δέον ξυνδεῖν καὶ ξυνέγειν οὐδὲν οἴονται. ἐγὼ 
Ὰ -“ ] 

μὲν οὖν τῆς τοιαύτης αἰτίας, ὁπή ποτὲ ἔγειί, μωθητὴς 
ε »Ἥ ὦ 9.8 4 7 Ν Ν Ρ ᾿ ΄, 
ὁτουοῦν ἥδιστ᾽ ὧν γενοίμμην: ἐπειδὴ δὲ ταύτην ἐστερήθην 

, ΓΕ: ι. »ἃ ϑ "-“» Μ ᾽ " “ “7, 

καὶ οὐτ κῆρ εὑρεῖν οὔτε ΜΠ: ολλου ἀμρυῖ Οοἱος Τε 

ἐγενόμην, σὸν δεύτερον πλοῦν ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίας ὌΡΉΝΝΙ ἤ 

πεπραγμάτευμαι, βούλει σοι, ἔφη, ἐπίδειξιν ποιήσωμναι, ὦ 

Κέβης ὃ Ὑσερῷυως μὲν οὖν, ἔφη, ὡς βούλομαι. 
“: 

Οκλρ. ΧΙΝ1Π1. ᾿Ἐδοξε τοίνυν μοι, ἢ δ᾽ ὃς, μετὰ 
- ΕΣ Ν 5 7ὔ ε ᾽ ἴων “οὖ 3 “« 

ταῦτα, ἐπειδὴ ἀπείρηκω τὰ ὀντῶ σκοπῶν, δεῖν εὐλαβηθῆ- 
Α 7 [2 Β Ν [ἢ 2 Ἄ -“ρο 

ναι, μὴ πάθοιμι ὁπερ οἱ τὸν ἥλιον ἐκλείποντο θεωροῦντες 
7 

καὶ σκοπούμενοι: διαφθείρονται γάρ που ἔνιοι τὼ ὄμματα, 
"κα πω ο δ " ,» “" ἃ εν. 

τῶν βῆ εν υὐχζέ ἢ Τινΐι φοιοῦτω σκχοπωντῶς Τὴν εἰκονον 

Ε "»“, 

αύυτου. 
»»“ῃῚ,7, Ν .5 Ν ͵7ὕ ἈΠ δ. Ν 

τοίουτοὸν τί καὶ ἐγω διενοήθην, κοΐ ἐδεισα, μμῆ 

ἣ πεπραγμ.} ϑϊὶς Ψιπαά. ΕἸον. Ῥαγῖβ8. 8111} ρτὸ νυ ]ρ. ἣν πεπρ. ν. δπμῃηοΐ. 
ἐπίδειξιν ποιήσωμαι} ῬΙατίταϊ ΠἸΌτῚ ποιήσομαι, απο ἀείεπαϊ ροίοτ. ν. ὙΥ̓ θυ ἔευ. 

Αος. ΡΠ]. Μοη. 1. Ρ. 254. εὐ τηϑὰ δά Ρ[:160. ρΡ. 77. 

ΟκΡρ. ΧΏΨΠΠ. καὶ σκοπούμενοι] υϊρο πάσχουσι δάάδυαπί, φαοά οπιλϑὲ δποίοτὶ- 

ἐδίθ ορεπηόγατα σΟαϊομπι. 

τὸ δὲ ὡς ἀληθῶς δέον ταῦτα καὶ ξυνέχον 
ξυνδεῖν καὶ ξυνέχειν οὐδὲν οἴονται, Ῥ]ἃ- 
1θ 15 τη ΠΤ ΠΆΠῸ ἔμ15586 Βυβριοδίαβ δ: 

τὸ δὲ ὡς ἀληθῶς δέον ταῦτα καὶ ξυνέχον, 

τὸ ἀγαθὸν καὶ δέον, ξυνδεῖν καὶ ξυνέχειν 

οὐδὲν οἴοντα. Νη ὡς ἀληθῶς οὐη- 

Ἰαπροπάυτηῃ δϑῦ ουτα νϑγθὶβ οὐδὲν οἴονται, 
γεύογα ῬΥῸ Ἠϊδῖίο ᾿αθοηξ. ὃϑ:6α υπϊνθιβᾶ 
Βεο βοπέρηϊϊα : καὶ ὡς ἀλ.---οἴονται ἃτο- 
εἰββίτηθ σομθσοῦ ΟἿΠῚ ΘΠ ΡΟΣΙΟΥ 5 : τὴν 

δὲ τοῦ ὡς οἷόν τε---δαιμονίαν ἰσχὺν ἔχειν : 
ααϊθὰβ αυοπίᾶτη Ορροβὶία βαπί ἤθο: 

ἀλλὰ ἡγοῦνται-- ἐξευρεῖν, αι: ΔΙΓΟὔ 551 Π16 
οοστίαϊίοπθ σοπποοίΐθπάα ογδηΐ, ἐθηηθγθ 

Ὁ ἱπίθγριθθυβ βορτοσαία δὲ αϊνυ βα 
δαηΐ. 

. τὸν δεύτερον πλοῦν] Δεύτερον 
πλοῦν ἴδλορτθ ἀϊσαπίυγ ηυἱ, αἰϊααᾶ τὰ ρτὶ- 
ΠΟ ἱπίε οἰ Υ ἰγαοίαία, ἄθηο θᾶπὶ ἂρ- 

Ριμωα. 

στθαϊυπίυτ. Ἐιβίαίἢ. δὰ Οαγβ85. Ρ. 1453. 
εἄ. Βοπι. Ξξτὸὸ ρΡ. 106. Βαβ5. δεύτερος 
πλοῦς λέγεται, ὅτε ἀποτυχών τις οὐρίου 

κὥπαις πλέῃ κατὰ Παυσανίαν. ἔχου] 
ΡΙΓΟνΟΥ Ιᾶτρὰ τπδπὰ ἀδάδταπί (ὐδέαοσ. 

δα Απιοπιη. 1Χ. 2. ἢ. 2608. 1)οτν1}}. δὰ 

Ομασῖ, Ρ. 870. οἱ ἈσμηΚθη. δΡ. Υνί- 
τοηθδοἢ. δὰ ἢ. 1. Ρ. 2608. 

ἧ πεπραγμ.] δυϊρο ἣν πεπρ. αυδιη 
Ἰϑοϊϊομθη πὸ ἀθθθθαὶ ΕἸβομθτυβ ἀθἔθη- 
ἄεγτθ. Ναιὴ υδἱ ἥν Ἰβρϑιῖβ, δοουβαίναβ 
1116 τὸν δεύτερον πλοῦν Π1Π1] παδδί, υπάθ 

Ῥοπάθαί. Ναμπο νϑιδὰ 815 ἱπίθυ. 56 οο- 
Ὠφσοηΐ : βούλει σοι ἐπίδειξιν ποιήσωμαι, 

ἣ (φιιοηιο40) πεπραγμάτευμαι τὸν δεύτε- 
ρον πλοῦν ἐπὶ τ. τ. αἰτ. ζ. ἘΠ οοπῆτ- 
πιᾶηΐ ἣ οοἀά, ποῦ ρδαυοὶ ᾳιθ ΟΡΈΠις 
ποίῳ 110]. 
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παντάπασι τὴν ψυχὴν τυφλωθείην βλέπων πρὸς τὰ πρᾶγ- 
- -“ 7 ῪὟἪ -“ 

μώτω τοῖς ὀμωμῶσι καὶ ἑκάστῃ τῶν αἰσθήσεων ἐπιχειρῶν 
Ὡ 3 “" 

ἀπτεσθαι αὐτῶν. ἐδοξε δή μοι. χρῆναι εἰς τοὺς λόγους 
7ὔ 5 ε] 7 »"ε -»-»" ΒΡ 

καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις σκοπεῖν τῶν ὀντων τὴν ἀλήθειαν. 
ὕἷ Ν “ “- ...ἶὰ ᾽ 7 ᾽ ᾽ ᾽ Ἀ 

100 σως ἐδεν ουν ῳ εἰκάζω Τροστον Τινῶὼ οὐκ φτοίξζεν" ου γαρ 
᾿Ν “ ΑΣ ὼ» -“ 7, ΄ .Ψ ᾽ 

πάνυ ξυγχωρὼώ τὸν ἐν τοῖς λόγοις σκοπουμνένον τῶ ὀντῶ εν 
Ῥ; ᾿ ἐφ τὴν Σὰ 5: 

εἰκόσι μᾶλλον σκοτεῖν ἢ τὸν ἐν τοῖς ἔργοις: ἀλλ᾽. οὖν δὴ 
7 “ λυ θέ ΄ 7 7 « “Ἃ 

τοῦυτῆ γε ὠρμνήῆσᾶ, κῶς υ7οὸ εἐβνέενος εκ στζοζε λόγον ον ὧν 

7 ΓΙ 7 οὶ [] Ν "ὔ -“ ͵7, 

κρίνω ἐρρωμενέσφατον εἰναι, ἃ μὲν ἂν μοι δοκῇ τούτῳ 
»““ ζ' ς ᾽ »Ἥ ΓΚ Ν Ἢ ΑΔ 3 Ν ᾿ 

ξυρμφωνεῖν, τίθημυι ὡς ἀληθῆ ὀντα, καὶ περὶ αἰτίας καὶ περὶ 
ρ» 7] ὶ λ “ὦ 

σῶν ἄλλων ἁπάντων, ὦ δ᾽ ἂν μή, ὡς οὐκ ἀληθῆ. βούλομαι 
7 7 Ε] »“,ῳ ᾿ Δ ὺ “"“εο᾽ 

δὲ σοι σαφέστερον εἰπεῖν ὦ λέγω: οἶμαι γάρ σε νῦν οὐ 

μανθάνειν. Οὐ μνὼ σὸν Δία, ἔφη ὁ Κέβης, οὐ σφόδρα. 

ΟκΑρ. ΧΕ ΙΧ. ᾿Αλλ᾽, ἦ δ᾽ ὅς, ὧδε λέγω, οὐδὲν και- 

νόν, ἀλλ᾽ ἅπερ ἀεὶ καὶ ἄλλοτε καὶ ἐν τῷ παρεληλυθός; 

λόγῳ οὐδὲν πέπαυμαι λέγων. ἔρχομαι γὰρ δὴ ἐπιχειρῶν 

σοι ἐπιδείξασθαι τῆς αἰτίως τὸ εἶδος ὃ πεπραγράτευμωαι, 
ΑἾ “ 7 5 ἀ ] “. ᾿ ᾽ Ν " 

κῶΐ εἰμι παλιν ἐπ ἐκείνω τῷ πολυθρύλλητα καὶ ἀργούς 
ΠῚ ἣ ς 7 “ 7, Ν 3. ἐδ ᾽ ᾿διζ . 

απ ἐὔξειίνων, ὑποθέμενος εἰνῶς τί καλον αὑτὸ καθ αὐτο καί 

Οκλρ. ΧΙ ΠΠΙ. β. τῶν ὄντων τὴν ἀλή- 

θειαν ἢ. 6. τενμῆι τῖρι οἐ παξιγαηι. ν. δά 

ῬΆΣ]6Ρ. Ὁ. 151. 
οὖκκς ἔοικεν} ποη υἱα θέλ" τον. 

ῬΘΥβοη δ] 1δγ ἀϊοῖαμῃ, αἴ Ῥτοίαροτ, Ρ. 312. 
Α. Ψυϊρο ἱπίο! ραηΐ τοῦτο τὸ πρᾶγμα. 

ΒΟ ΘΙ ΘΔ Ομ Τὰ8 : “ΚΝ 1])οοἷἶ, υἱεἰϊοϊοιξ 

ἀπηποὶξ ἀὰ8 Βια αὐ ρεοιοῖδ86 Ἡεῖδο 
ηϊοΐιε 850, τοῖο ἴον 68 αἰ εϑέεῖϊε ἤα 6.᾽ 

(Υεί, ρονῆαρ8, ἐδ ἐμπαβ 6 πιαι μοὶ ὃϑαν 
ἐμὸ ἐααοὶ τοϑοηιϑίαμοε «ὐἰιϊοῖ, 1 παῦὸ 
οι ρα ἔο πιμ 56.) 

Ρ. 100. τὸν ἐν τοῖς λόγοις σκοπούμε- 

νον---Ἴ Τηι6}]}Πρὶς θυτη, αἱ τας οηὶθυ8 

ἰρϑᾶτη στουὰπὶ πδίαταπη ΟΟὨ ΘΠ  δίΏΓ, 

εἶθ ορροηὶξ τὸν σκοπούμενον ἐν τυῖς 

Τι- 

ἔργοις, Θαπι, 4υἷ 6χ εβδοιβ δίααθ οσυϊο- 
Τατη,, ΌΤΙ Π), ἀθη!η 6 ΒΘΏ ΒΓ ΟΡΘ ΘΆΠὶ 
ΟΌΡΠΟΒοΘΙΘ βίυάθι, ΕΓ Βυπο αηὐυΐάοπι 
σοηβαί ΠΟ τηΐπι}5. ᾿πΠ 8 ΘΊ ΘΠ ΓΘΓΆΠ, ΟΠ 
ΤΟΒ 1ρ885 νἱάθσθ, φδῃ αἱ ταϊϊοη δ Ρχΐπ- 
οΟἱρία βϑαφαδίυγ, 

Ολρ. ΧΙΙΧ, 8. ἀεὶ καὶ ἄλλοτε καὶ ἐν 
τ. π. λ.} φιίμ ἴῃ αἰϊὶβ βεγηιοηίδιιδ, ἔωπι 

ἐηι αἰδριιξαίἰοηθ βμρεγίογ : νἱάθ], ο, χιχ. 
566. ᾿ 

ἔρχομαι γὰρ δὴ ἐπιχειρῶν] Νὰἧἕ 4ιΐβ 

ἀοβιἀοτοί ἐπιχειρήσων, ἃιχιῖ οὐπὶ ΕἸΒΟΒΘΟΙῸ 
ἐπιχειρῶν ρῬεΙρετᾶπι ρτῸ ἕαϊατο Αἰςο 
᾿ναθεᾶί ; ̓ρϑαμῃ γΥθ πὶ ἐπιχειρεῖν ΡΘΓ 88 
Βαθϑὲ νὶπὶ ἔυϊυσὶ, αὐ θθο ἴθγ ἰάθπι ψἂς- 
ἰϑραπί φυοὰ ἔρχομαι ἐπιδειξόμενος. 
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ἀγαθὸν καὶ μέγα καὶ τἄλλα πάντα" ἃ εἴ μοι δίδως τε καὶ 
ξυγχωρεῖς εἶνωι ταῦτα, ἐλπίζω σοι ἐκ σούτων τήν τε αἰτίαν 

᾿Αλλὰ 

μήν, ἔφή ὁ Κέβης, ὡς διδόντος σοί οὐκ ἂν φθάνοις περαΐ- 

, 

ἐπιδείξειν καὶ ἀνευρήσειν, ὡς ἀθάνατον ἡ ψυχή. 

͵7 ΄ Ε Ἀ ε “ο΄ 5 Ἂ 3. 2 ευ 

γων ; Σχόσπει δή, εῷη, τὰ εξῆς εγείνγοις, ἐῶν σόοι ξυνδοκῇ, 
3 ΄, ͵ὕ 7ὔ "ὔ ΔΩ͂ "77 ᾿ 

ὥσπερ ἐμοῖ. Φοαίνετωι γὰρ μοι, εἰ τί ἐστίν ἀλλο καλὸν 
Ἢ χων Ν ͵ 2. ἈΧ γκὰ 7 ᾿ ἃ “ “ὁ ΄, 

σπλὴν αὑτὸ τὸ κᾶλον, οὐὸς δι᾿ ἐν ἄλλο καλὸν εἰναι ἢ διότι 
7 3 7 -" ὌΝ Χ 7ὔ ὃ) “ Ζ » 

βέετεγει ἐκείνου του κῶλου" καὶ παντῶ θή οὕτω λέγω. τῆ 
-“ 2. 7 -“7΄7ὦ »- ρω- Ἂ ΕῚ 4 “ 

σοιᾷδε αἰτίᾳ ξυγχωρεῖς ; Ἐβυγχωρω, ἐφη. Οὐ τοίνυν, ἢ 
Ἀν, «ΥῪἦὖν ᾽ 7 δ, , ϑ᾿ Ε ΡΒ. Ν 

ὃ ος, ἐτι μανθάνω οὐδὲ δύναμαι σας ὥλλοὸς αἰτίῶς τὰς 
ἈΝ ͵7ὕ͵ ᾽. ᾿ Ψ τ θεῶι ,» ’' 7 

σοῷας ταὐυτῶς γιγνωσκειν᾽ αλλ εἐἂν τίς μο, λεγῆ διότι 
“Ἢ ε - Ἃ “ -“ 3 δὲ " “Ἃ “" “Ἃ 

κῶλον ἐστιν οτίουν, ἢ οτί χρωρνο ευῶνῦες ἐγον, ἡ σχήμω, ἢ 
ςς ε “ω ἴων ᾿, ΧΝ Ἂ Ε ΄΄ 4 μοω 

οὐλλὸ οτιίοῦν τῶν τοιούτων, τῶ μὲν ἀλλ γαίρειν ἐῶ, 
͵7 Ν ΕῚ -“" " "“ω, ἴω] "εἶ ς »ο 

ταραττοοι γὰρ ἐν τοῖς αλλοίς πᾶσι, τοῦτο δὲ απλως 
Ἄν. ἐδ 7 ὍΣ 0 2] ΄ ἃ - “ 3 

καὶ ὥτέγνως καὶ ἰσῶως εὐήθως ἔχω πὼρ εἐμναύυτῳ, οτέ οὐκ 

ΟΡ. ΧΙΙΧ, ἁπλῶς καὶ ἀτέχνως: Κ΄. ἀτεχνῶς, αὐοά εχ αἰϊᾳαού οοἀά. οἸλοπᾶα- 

τὰ 6ϑβί. 

οὐκ ἂν φθάνοις περαίνων) 5ἰαΐξϊηι 6α- 
ἔπᾶ οοέογα οοἰ ἶσο. Νάτη περαίνειν ἴῃ 
ἀἸα οι 5. βἰστϊποαῖ σοηεϊμαονο, οοἰϊοΥ 6 

5.5 οδάἀεηΐεβ δὰ δὰ ἴΐα γοΐδσεθαΐ, αἱ ἢδ8 

ἀϊοθτοῦ ρϑχὺ 111ἃ δ π) παίασαση δἷ ἔογπηδ πὶ 

γεϊίφια 6 ϑιιηιῖ5. [Ἰπιθυγορδί! 5 515- 
ὨΌΤΩ ῬΓῸ ραποίο ΔΡΡΟΒ.Ϊ 5 56η51 Πὰ- 

Εἰϊαπίθ. 10)6 ορίαἴϊνο σὰπὰ οὐκ ἄν, ατιο 
αἰαπέαν Οτωοὶ ἰοθ0 ΤΩΡ ΘΙΑΙΥΙ, ἀἸΧΙ τὰ 5 

ΤΠ ΟΣ Θι. 152: ἀὐήσι, 1. Ὁ. 0.Ὲ.Ε.] 
Τεῖπάθ τὰ ἑξῆς ἐκείνοις βδυπΐ θα, σιῶ 
ἀοἴποορδ δοᾳινίν, αἱ Οταίυ]. Ρ. 399. Α. 
Ῥ. 420. ν. ,δρρ. νττ. Ρ. 796. Ε. ἃ]. 

οὐδὲ δι’ ἐν ἄλλο κ.} ἢν. 6. 6 ΡῈ τιἰϊανη 
ηιυΐά θη αἰϊαηι γϑηι τ οτιιηι 6586, '. Θ. ῬΘΓΙ 

Π1ΠῚ] αυϊάαυλτη Αἰϊυ ἃ 6856 ραϊοσυτη. 

ῬΤΟΥΒῸΒ 510 ΧϑμΟρΡ}.. Οὐτορ. 11. 1, 8. 

ὅτι οὐδὲ δι᾿ ἐν ἄλλο τρέφονται ἢ ὕπως. 
διότι μετέχει] Ἠυ]8 μετοχῆς αυτηι 

ΑἸΙΌΙ βθρίαβ, ἴὰπη ἴῃ Ῥηαάτο τ. 211]. 

ζαοὶξ τηθποϊοπθιὴ ῬΒΙ!οβορ 5. Θαϊ χυο- 
παῖ τὰ εἴδη ποιηῖπαθαΐὶ ποίϊοθ5 ΤΟΙ 

ΒΘΠΘΙΆΪ65 Ρ6Υ 586 ὄχϑίδηξθβ ; 168 ἴῃ 56ῃ- 

ΔΟσΟΡΙθ56. Θυοά ἰᾶπιθη αυἃ ΤἀΙΟΠ6 
Ταοΐαπι οϑϑοί, δοουγδίϊαβ πος ἴοσο ἀθῆ- 

ὨΪΤΘ ποΙαϊξ : οβίοθπαθσθ βἰαάαϊὶ ἴη Ῥαᾶτγ- 
"6 η166. 

ἢ ὅτι χρῶμα εὖανθ. ἔχον Τη{6]]. ἐστίν. 

Νατα ἔχον ἐστί απ αυδααδιη τάτΌτη δ. 

Μη. Ρ. 82. α. οὐ καὶ ταυτασὶ τὰς διὰ 
μέσου ἐστὶν ἴσας ἔχον ; 8εᾶ ν. δὰ ἢ. ]. 

Ηδιηἀοτγῆμυμι. 

ταράττομαι γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι] 
πάρ, δὲ χιῖὶς αἰϊα αὐεγξ αγριιηιρηΐα, ἵπ 

258 ἔύοο δἕ φιαδὶ ρογέιν δον, Ἰέα πὲ φιϊά 

ϑογηι 81, ἡηι οἰ ἰρογ 6 ποθὴ φιιθαΉλ.----] ΟΧ 
Ρτο σα]ρ. ἀτεχνῶς δχ αἰϊᾳψαοί οοἀά. τὸ- 

οθρίμηαβ ἀτέχνως, δῖη6 αν, αποα οΘχὶ- 

ϑεθαΐ βρηϊθηῖϊἃ. Ηατγροοτῖαῖ, ᾿Ατεχνῶς, 
περισπωμένως μὲν ἂντὶ τοῦ σαφῶς ἢ βε- 

βαίως ἢ ἀσφαλῶς ἢ φανερῶς" παροξυτό- 

νως δὲ ἀντὶ τοῦ ἀμελῶς καὶ ἄνευ τέχνης. 
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"ὕ -“ Ν “ δ 7, -» -" ΓΙ 

αλλοὸ τὶ ποίεὶ αὐτὸ κῶλον ἤ ἤ ἐκείνου του καλου εἰτε 
΄ Ἵἷ , " “ ᾿ ΟὟ. 

παρουσίῶ εἰτε κοινωνία, εἰτεὲ οπῆ δὴ καὶ ὅπως προσγενο- 
7 Ξ ᾽ Ν 1} “ οἷς 7΄ ᾽ 3 ΙΝ -“ -" 

ῥενη᾽ οὐ γὰρ ἐτι τοῦτο δι σχυρίζομαι, αλλ τί τῳ καλῳ 
Ἁ Ἁ ἡ “ Δ ν; Ἶ -" 

πᾶντω τῶ καλὰ γίγνεται καλὰ. τοῦτο γὰρ μοι δοκεῖ 
᾽ ΄ 9 Ὗ. “ν. “5 7 . 
ασφοαλεστατον εἰνῶς κοι ἐρναυτῳ ἀποκρίνασθαι και ἄλλῳ, 

. 7 3 ᾽ὔ ς ω 3 " "- ᾽ ᾽ 

καί φτουτοῦ ἐγόοίνενος ἤγουμαι οὐκ ἂν πότε σπέσειν, αλλ 
᾽ Ν “- ἥν .5 Ν δε “ 7) ᾽ 7 
ὠσῷαλες εἰνῶν καὶ ἐμοὶ κῶ! οὁτῴουν ἄλλῳ ἀποκρίνασθαι, 
“ “ »" Ν Χ ΄ ΄ Ἅ 3 Ν Ἁ 
ὁτί τῳ κάλῳ τὰ καλὰ γίγνεται καλῶ. ἥ οὐ χῶι σοι 

Δοκεῖ. δοκεῖ ; Καὶ μεγέθει ἄρα τὰ μεγάλα μεγάλα 
ἅς Χ Ἃ 7ὔ εἰ ᾽ Ν 3 7 Ε] ζ 

καὶ τῷ μείζω μείζω, καὶ σμικρότητι τῶ ἐλάττω ἐλάττω ς 

Ναΐ. 
Ν Ὶ 

Οὐδὲ σὺ ἄρα ἂν ἀποδέγοιο, εἴ τίς τινα φαίη 

ἢ ἡ ἐκείνου τ. κ. ΑὙΌΘΌΪυ τ ἢ ΕΣ ρᾶποὶβ οοἀά. τϑβεϊαἱπ)ὰ5 ροϑέ 8108. 

καὶ ὅπως προσγενομένη] (οἀά. αἰίχαοί προσγιγνομένη : μᾶιοί δ πη} προσγινομέ- 
νου. 
ξυγγένεια. ν. ἀῃῃοΐ. 

ἢ οὐ καὶ σοὶ δ. Υ'. ἦ οὐ καί σοι δ. 

εἴτε παρουσία εἴτε κοινωνία---Ἴ Ἰυθ]- 
ἰαθαΐ δηΐϊτὰ Ῥ]αίο, 4ὺ0 τηοάο βρθοΐθϑ 
ΤΘΙΏΌΓΩ ἐβἴθγη .8 ΟἿΠῚ ΓΘ 5. 0515 Θοπ)απο- 
ἴω Θδϑϑϑπί : οοσίβ συϊάθμν ποὸη τϑρϑηθθδΐ 

ψοσάθα! πη, αὰ0 11Π|ὰπὶ ΟΟὨ] αΠοἰϊΟ Π ΘΠ} 
ἂἃρίθ εἰρῃϊῆοατγθί. ν. Ῥαιτηθηϊή. Ρ. 180. 
Ε.---132. [Ιἰδαὰδ πος Ἰοοο ἀϊοϊΐ ἐκείνου 
τοῦ καλοῦ εἴτε παρουσία εἴτε κοινωνία. 
Βοά ηυοά βϑαυλίυτ εἴτε---προσγενυμένη, 
1Δ πιδηϊξοβϑίαπι βαβοθρὶς ἰαθ6πι. (οαω, 
ἘΪ}1] ναταπί, ργθιοσαυᾶπι ααοὰ ρΡϑιοὶ 

προσγιγνόμενον ΘΧΙΪθΘπῖ. [Π{ ῥδιοὶθ 

ἀϊοᾶτα αυοὰ 5θπίϊο, Ἰθρθπάυτη ὁδί προσ- 
αγορευομένη, ἴῃ αυδπη 5αϑριοϊοποτῖῃ νά 60 
ϑίϊατα ΥΥ̓ γ (6 Ὀδομίατα ᾿ποϊἀΪ5δβθ. Θυοά 

ὉΌῚ ρτοθάνθιβ, βεπίθητίτη μα ὈΘὉ18. 6χ- 

Ρααϊίδιη, Β᾽ πη ρ] 1 οΘα, νθσᾶπη, Ἐδβι δαζθῃ) 

μεο: πὲ)! αἰὐμα τεαάονο εἰ γμιιοτιιηι, 

ηἰδβὲ ἱρβῖιι8 ριον (τι ὐνιὶδ δἴυθ ρΥϑοπίϊα 
δῖυε σοπιηιιηὶο 8ῖυε φιοοιηηῖε αἰΐο πο- 

ηεῖπο αρρεἰ θέαν. Τιοαυθηαϊ ρθηυβ ἀοοίρ 
1Π]Πυδβίσανις δὰ ἢ. 1, Υ γιϊθηῦδομ. Νδ 
δυΐθιη ΤῊ ΓΟΤΙΒ. ἰδία ὅπῃ καὶ ὅπως Πσ0ῃ- 
Ἰυποῖυπι, μα} 5 Ἰοσυ 1018. ΘΧΘιη Ρ]α (ο]- 

Οτευζθιυβ δὰ Ρ]οίϊη. 46 Ῥαϊουτιίαα, Ρ. 180. οοτησερθαΐ καὶ ὅπως προσγενομένῃ 

Μα]9. 

Ιερὶὲ 7Τασοθβίαβ δὰ Ῥοβίσγαςὶ Ἱπιηρρ. 
Ῥ.- 6385. ὅ1π:16 εβέ φῃοὰ βυρτα Ἰθρίπηαϑ 
οὐδαμῇ οὐδαμῶς. 

οὐ γὰρ ἔτι τοῦτο δ.1 παπὶ φιιαπαηι γα- 

ἐϊο ἵπέεν γῈ8 ϑὲηρ μίαν ε8 δαγιιπιφιι6 ϑρεσῖε8 
«έογηαβ ἱπίογεεαί, ἰὰ ποπάμηι οετίο 
ἀϊαοντῖηι. Αὐἱβιοίθὶ. Μίϑι. 1, θΘ. τὴν μέν- 

τοι γε μέθεξιν,---ἧτις ἂν εἴη, τῶν εἰδῶν, 

ἀφεῖσαν ἐν κοινῷ ζητεῖν. ΟΟἸΠμα8. ἐσ 
οο Ἰοεο μιδιὰ 581π6 νϑυὶΐ 8]14 ἃ β᾽ πα τα - 
ἀΐπο Ῥ]αίοπθιη, 480 ἴθι ροτα Ρηφάοηθια 

ΒΟΥ 51ζ, ποπάττῃ ἴῃ Ἰὰ06 πὶ ΘΠ βῖββα Ρδτγ- 
τηθηϊάετη, ἱπ 40 ᾿ἰῦτο ἀθ σταν ββίπηο 
Βοος δρυμηθηΐο β.Ὀ }}15βῖταθ ἀϊβραίανξ, 
Ιὰ ᾳυοὰ 500 ἐθπιροτθ ἀυσεθὶ πηι. 

καὶ τούτου ἐχόμενοε--- οὐκ ἄν ποτε πε- 
σεῖν) πος βυηιϊέεν ἑοπεηπέθηι πὲ μιἴο πον 

πηηιαηι 6886 ἰαρϑαγιν εξ ΦΥΥ αἰ ιπι- 

1)6 υδβὰ Ρατί. ἐχόμενος 515 σὰπὶ σϑηϊιῖνο 
7υποίὶ ν, ἱπτῖρρ. δὰ Ατίβίορι). Ρ]αΐ, ν, 
101. 

Ἑ. οὐδὲ σὺ ἄρα ἂν ἀποδέχοιο)] Ἐ. 8. 
πέψιο ἔπ ἰρσὶξαν ῥγοϑανεβ : ἀαθὰ υϑυῦν 

ΥΘΙΌΪ 18 πὶ βεδρὶιβ δἰ πηι, 
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7) ὰ.1 "“» λῆὴ 7 “" 4 Ν ἐχά 

ἕτερον ἑτέρου τῆ κεφαλῆ μείζω εἰνωι, καὶ τὸν ἐλάττω τῷ 
᾽ -“ ͵7 9 ͵7 ᾽ Χ Ἵ ᾿ «“ὶ “ ᾿ Ν 

αὐτῳ τούτῳ ἐλάττω, αλλὰ διωρναρτύροιο ὧν, οτί συ μὲν 
3.ἈΧ ᾽ 7 “ἋΔἂ« ὦ Ν ᾿ “ο ο [ἢ «"» ἡ 

οὐδὲν ἄλλο λεγείς ἢ τί τὸ (μεν μεῖζον πᾶν τερον ἑτέρου 
3 ἣν. ὦ “ψ. » ἍἋ ἔ Ν Ν “» »“» 

οὐδενὶ ἄλλῳ μεῖζον ἐστιν ἤ μεέγέθει, καὶ διὰ τοῦτο μεῖζον, 
Ν 7 Ν ΠῊ " ᾽ Ν Ε " “Ἃ 

διὰ ΖῸ μέγεθος, ΖῸ ὃς ἔλαττον οὐδενὶ αλλῳ ἐλῶζτον ἤ 
͵’ὔ Ἁ Ἁ ἰω ἢ ὃ Ἁ ᾿Ἶ ς 

σμικροτήτι, καὶ διὰ τοῦτο ἐλῶώττον, θίὼ τῆν σμικροτήτα, 
7 “᾽ Ἄ 7] ᾿] ν ᾽ὔ ΕῚ ͵7ὔ 

Φοβούμενος, οἰμυοιι, μή τίς σοι ἐναντίος λόγος αποντησῆ, 
Ν Ν -" »“, 7] ᾽ὔ -»“- “ Ν᾽, ἃ 7ὔ] ων 

εῶν τή κεφαλῆη μείζονά τινῶ ῴῷης εἰναι καὶ ἐλάττω, πρω- 
ΟὟ »»» 3 "“ Ν᾿ »᾿ »“ “" Ά. Ν᾿ Ὁ“ 

τον μὲν τῷ αὑτῷ τὸ μεῖζον μεῖζον εἰναι καὶ τὸ ἔλαττον 
ΒΕ " Ὁ λῃ ἴω “] Ἁ ἂν 7 

ἐλῶώττον, ἐπείτὰ τῆ κεῷα ἤ σρυικρῶ ουσή τὸν μείζω μείζω 
ον Ν "»" Ν ἥ “ ΄ς “ 7 Ἀ 

εἰνῶ!, καὶ τοῦτο δὴ τερῶς εἰνῶ!, τὸ σμυίκρῳ τινι μνέγοῶν τινοῦ 
“ λ 3 λ »“ »" π΄ ὙὉ 7 ͵7 

εἰνοῶ!. ἢ οὐκ ἂν Φοβοῖο τσαυταὰ: Καὶ ὁ Κεβὴης γελάσας, 
Ε ὕὔ 

ἴὕγωγε, εφη. 
7ὔ 9 Ἀ Νν ΄ Χ δῷ 2 ε ,ὕ 

πλείω εἶναι, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ὑπερβάλλειν, 

Οὔκουν, ἢ δ᾽ ὃς, τὰ δέκα τῶν ὀκτὼ δυεῖν 

- λ ϑ Ν δ ᾿Ἶ “» 

Φοβοῖο ἂν λέγειν, ἀλλὰ μὴ πλήθει καὶ διὰ τὸ πλῆθος ; 
Ἃ Ν 7 ω ᾽ὔ ς »- ΟΝ 2 ᾽ 3 

καί τὸ δίπηχυ του πηχυσίου ἡῤρνέσει μεῖζον εἰνῶι, αλλ ουὅ 

Τί 
ὔ ἘΝ ΨΥΝ 7 Ἁ ͵ὕ ἅν» “ ων 

δε; Ἔν4 ἐγὸς προστεθέντος σῆν πρόσθεσιν αἰτίαν εἰναςφ του 

μεγέθει; ὁ αὐτὸς γάρ που φόβος. Πάνυ γε, ἔφη. 

΄ ΄ι “ἃ 7 Ν 7ὕ τ 3 -“ « 

δύο γενέσθαι, ἢ διωσχισθέντος σήν σχίσιν οὐκ εὐλαβοῖο ἂν 

ὅτι τὸ μὲν μεῖζον] Ψυϊρο μέν ἀεδταί. 

λόγος ἀπαντήσῃ) ὅϑ'ῖο τϑοῖθ οοδά. ρ]υτίπι ρτοὸ νσυ]ρ. ἀπαντήσοι. 
διασχισθέντοΞ] Ν'. σχισθέντος. 

σοσλίαγ ἴῃ αἰ] Θοίοἶ8 τὸ παράδοξον, ἄτο- 
πον, ἀδύνατον. ΤΠοεῖ. Ρ. 108. ν. τέρας 
γὰρ ἂν εἴη ὃ λέγεις. Ῥατπηοηϊά. Ρ. 154. 
Β. εἰ γὰρ αὐτὰ τὰ ὅμοιά τις ἀπέφαινε 

τῇ κεφαλῇ μ.} πο βἰσηϊῆςσδϊ : τ) 
θη Κορ δῦ 886 (βυδαΐευ αγοιϊπα {ἐϊ6 
Ποαα): 564 φῬοῖϊα8 : ϑου πῦρ (68 οί 
(ψ πιθαπ8 οὗ ἐδ ᾿οαὰ)- 

Ῥν 101. μή τίς σοι---ἀπαντήσῃ} Ἦ. 6. 
Ἠ6 φιί οοπίγαγία ταΐϊο ἐϊδὲ οοοιιγταξ, 
ἢ, 6. ἃ0 αἰΐαυθο δῇεγαίισ. [Π{ 51 αυ]8 
αυδταΐ, παπ) ΔΙᾺ 15 ΠΙΔΊΟΥ 511 αἰίθσο, 
4υοά οαρὶζα τηᾶ]οῦ βἰΐ, εἱ ἰὰ ἰὰ δῆγμα : 
Ῥοββὶξ δΙΤθσ ΟΟ]]ροσθ οαρτῖο56 πιδ] 8 811- 
αυἱά ἤδη τ Ῥδῖνᾶ, νϑὶαἱὶ οαρὶίθ. 

Β., καὶ τοῦτο δὴ τέρας εἶναι] Τέρας 

ἀνόμοια, τέρας ἄν, οἶμαι, ἣν. ῬΒΠΘΡ. 
Ρ- 14. Ε. ὅτι τέρατα διηνάγκασται φάναι. 
ΟΣ] νἱ ἡ. δπποίαϊ. 

ἀλλὰ μὴ πλ.] Ῥοβὲ ἀλλὰ μή ἱπί. φο- 
βοῖο ἄν. 

τὴν πρόσθεσιν αἰτίαν εἶναι τοῦ δ. γ.] 
16 ἰοὺ διριιηθηῖο ν. Βυρτᾶ Ο. Χαν-. 
5646. 

101 
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ζ Ν 7, “Ἃ Ἂ “ ᾽ ν « " 

λέγειν, καὶ μεέεγῶὼ ὧν βοωης. ὅτι οὐκ οἶσθα ἄλλως πως 
7) 7 “ Ν - 57 4. ε ͵7 » 

εκῶώστον γιγνόμενον ἡ μετῶσγον τῆς ἰδίας ουσίᾶς ἐκάστου, 
- “ὶ 7 ᾿ οὐ 7 ᾿ ᾽] " Ἅ, 

οὗ ἂν μετάσγη, καὶ ἐν τούτοις οὐκ ἐγεῖς ἄλλην τινῶ 
φῶ ἢ - 7 ΄ 3 3, «δ Ν “ ,. ΄ 

αἰτίαν τοῦ δύο γενέσθαι ἀλλ᾿ ἢ τὴν τῆς δυάδος μετῶσγε- 
Ν. »“΄ χ "“, Ν ἕ 7 ᾽ 

σιν. κοι δεῖν τούτου βμετασγειν τῶ μελίλοντῶ δύο ἐσεσθαι, 
ἢ ζ ἰν' ἃ ἕξ « 7 Ν ἈΝ 7ὔ “2 

καὶ μονάδος ὃ ὧν μέλλη ἕν ἔσεσθαι, τὰς δὲ σχίσεις ταύ- 
7 Ν ΧΝ "7 Ἁ ΄ 

σας καὶ προσθεσεις καὶ τὰς ἀλλᾶς τὰς τοιαυτᾶς κορ»- 
᾿ ὥ Ν ᾽ ᾿, -“μ “ 

ψείως ἐῴης ἂν γαίρειν, παρεὶς ἀποκρίνασθαι τοῖς σεαυτοῦ 
7 ὡ Νν Ν Ν “Ἃ Ν 7 Ὰ “ 

σοφωτέεροις᾽ σὺ δὲ δεδιὼς ἂν τὸ λεγοίνενον. τὴν σαύυτου 
᾿Ὶ .] 7 φ 7 Ε] 7 "»“ὦν Ϊ "- 

σκιὰν καὶ τὴν ἀπειρίονν. ἐγόμνενος ἐκείνου τοῦ ασφαλους 
“ ς 7 6 7 ᾽ Ε] Π 9. κ᾿ν -“΄ἦ 

τῆς ὑποθέσεως, οὕτως ἀποκρίναιο ὧν; εἰ δέ τις αὐτῆς τῆς 
ε θέ "7 7 3 ἕνα. “ Ν ᾽ ΠῚ 7, 

υπούεσεως ἐχοιτο. ᾿ εἰ τΝἷ εωῆής ον κοὶ Οὐκ οὐπτοκρινοίος 

οὗ ἂν μετάσχῃ] Υ͂. μετάσχοι. 

α. τῆς ἰδίας οὐσίας ἑκάστου] Ἀ. ε. τῆς 
ἰδέας ἑκάστου. ϑῖος πιοχ ἡ τῆς δυάδος 
μετάσχεσις ἱπί6]}1σ᾽ τὰν πππιορὶ ὑϊπαγὶὶ 
ῬΕΥ' 86 8μεοίαἰὶ μετάσχεσις. 

τὰς τοιαύτας κομψείας} 1. 6. ποικίλας 
λαλιὰς καὶ πανουργίας, αἱ ᾿πιοΓρΙθία 
Ἡεβυοδῖιβ, ῬῬχοχίμηβ νΈΥθ18. Δ] }υαϊέ 
ζογίαϑββ δὶ νϑύβιτη σὶρ. Απίορθ8, 48 
400 ορὶο Ψ ἰοκοϑη. ΤΠ 1δίυ. Ρ. 86. ἄλλοις 
τὰ κομψὰ ταῦτ᾽ ἀφεὶς σοφίσματα. 

Ὁ. δεδιὼς ἂν τὸ λεγόμενον .---Ἴ ὅ8)1ο- 
Ἰϊαβίθβ δά ἢ. ]. τὴν αὑτοῦ σκιὰν δέδοικεν" 

ἐπὶ τῶν σφόδρα δειλοτάτων' μέμνηται 
ταύτης ᾿Αριστοφάνης Βαβυλώνιος : υδ], 

ἰθϑίθ Υ γ θη 10, ἤς δππηοίανϊι 

ῬαΙΚοπίὰ5: “6 Ἠρ]]οάοτ, τι. ᾿. 77. 

Βτουκῃυ5β. δὰ Ῥτοροτί. τι, 2ῶὅ, 19. ΟἹ- 
ΠΘΙῸ Λίιϊο. χ. 206. Αποηνται5 ἀ6 1η- 
οΥΘ 101], Κ΄. ΑΡοβίο!αβ Ρ. 229.᾽ 

τὸ λεγόμενον] φιιοὰ οδὲ ἴῃ ργουονῖο, 
αὐ ἐπ ργουονθϊο αἰοϊίιν". 

ἐχόμενος ἐκ. τ. ἄσφ. τ. ὑπ.1] Πι"ηϊξον 

ἐδπθη8 ἐπξαηι ἡἰ άπ γαϊϊοηόηι: νἱ 6], 0856 

αἰϊᾳιῖά πιαθηιιπι, Ῥανυιλι, Ῥεἰον τι ΡῈ 
86, ΟἸ] 8 νἱ οἰποϊαίαυ, αἱ γ6 5. ΒΘΠ51}}115 

Βδ]θοία: τηᾶρης, ρᾶσνῶ, ρυϊοσῷ, νυἱ- 
ἀδδηῖαυγ. 

εἰ δέ τις---ἔχοιτο] ΝοίαπαιΒ εβὲ Βίο 
5118 ΥΕΙΡῚ ἔχεσθαι, ηοά αυΐϊὰ σαπὶ Ρ6- 
ηἰΐῖνο οοηβίγαοία ἢ) ΡΙΌΡτΙΘ βιρῃϊῆοαξ 

αἰλοιὶ γτεὶ αὐἀϊιαγόβοθνε, ποῖ βοίατη θβὲ 

αἰϊφιιϊαὰ ΠΥ ηιξεΥ γοί ποῦ, ργορέετγϑα φιιοιῖ 

ἐμ ἀπια8, αἰ ρὶδ, μγοῦαβ; βοὰ θιϊδτῃ 

αἰϊφιιλα ὩΥΡΌΓΟ, ῬΥΘηιεΥθ, ἵπταάογε, αρ- 
δτοαὶ, αἰ ἢ.1. Νδπι βοπίθηϊία ᾿ς οβέ: 

δὲ φιιὶβ τοῦ ἤαπο ἐμαὶ βιιηιέϊοτιει ῬγῈ- 
μιον δέ, ἀἰΐωηι πον σγαν 8 πθὸ δὲ τέϑροτ- 
εν ε8, ἀοπεὸ υἱαῖ8568, εἰν ιιηὶ δα, φιο ἐπ 

ἐπα σοπϑβοημηπίμν, ἰμο ἡμαϊοῖο ἐπέεν 86 

σοηϑοηἰἰγοηπξ πθῦπθ. ἴπ ΠΪΒ βυβρθοίδπι 
ᾶθ6οὸ ἄν ρϑγίϊο] πὶ ἴα 8 βου θοπυτα 
ΠΘη560 ἕως αὖ, ος βΒθηβα : εοηες ἐξία ξῆςι 

υἱεἰἰ5868 φιι δὰ ἐα σοπϑδῃ πε}, φυεη- 

αὐἀπιοάπιηι απίθα ἰρδαηι δι ϊοπεμι οονδὲ- 
ἀεγατέναβ. Ἐϊδηϊη) πρίν, ἕως, ἔστε αυδπι- 
δαπιοάυπι οὑπὶ σοπ]αποῖδνο σοηδίγασίδ 
ΔΡιαα 5ο] ἴα ΟΥ̓ΆΙΟΠΪΒ βου ρίοτοβ ᾿ὲδ- 
γιώπηιε ἄν αἀάϊϊαπι Βαρεπί, ἰΐϊὰ υδὶ 
ορίανυπι δαἀποϊδουπί, ἄν οοπϑέαπέεν 
ἀϑροσπδπίασ, ΟὐΥγυρ βυπὶ ἰρίτατ τἱ 
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Ὁ Ν᾿» κα ν᾿». 4 7ὔ ε 7 , Ἵἷ γ ΄ὕ 
ἕως ἂν τὰ ἀπ᾿ ἐκείνης ὁρμηθέντα σκέψαιο, εἴ σοι ἀλλή- 

λοις ξυμφωνεῖ ἢ διαφωνεῖ; ἐπειδὴ δὲ ἐκείνης αὐτῆς δέοι σε 
͵7ὔ ΄ Γ᾿ 7 Δ 7] Ἵῇ “" ς 7 

διδόναι λογόν, ὡσαύτως ἂν διδοίης, ἀλλην αὖ υπόθεσιν 
ε 7 “ ων Ε 7 7͵ Γ᾿ 2 ᾽7ὔ 

ὑποθέμενος, ἥτις τῶν ἄνωθεν βελτίστη φαίνοιτο, ἕως ἐπί τι κι. ὩΣ 
ς Ν "7 [ ἊἍ, 3 « 7 “ δ .5 ΄ : 

ἑκῶνὸν ελθοις, οὐ νοῦ δὲ οὐκ ἂν Φυροιο, ὡσπερ οἱ ἀντιλογίκοι, Ἐ 
δ. δ οὶ». πσυσοα ᾿ 

σερί τε τῆς ἀργῆς διωλεγόμενος παὶ τῶν ἐξ ἐκείνης 
ε )7ὔ 7) Υ Ἑ “ "7, ς » εἰ ᾿ 

ὡρμημένων, εἰπερ βούλοιό 7, τῶν ονήων εὕυρειν : ἐκείνοις 

Ν τ ἡ » ΝᾺ “ Χ ΄ ᾿ "ΝᾺ ἄωυ 
μὲν γὰρ ἰσως οὐδὲ εἰς περί τούτου λόγος οὐδὲ φροντίς 
ς Ν Ἁ ς Ν 7 ς "»᾿ 7 κω [ 7 

ἐκοῦνοί γὰρ ὑπο σοφιας ομου σανζῖῶὼ κυκωνγντζες ομνῶὼς δύ- 

3 Ν δ 5 “ὁ Ξ Ν 3 Ἵ “ “ 

νωσθαι αὐτοὶ αὑτοῖς ἀρεσκειν᾽ συ δὲὴ εἰπερ εἰ τῶν Φιλο- 102 
7 - “Ὁ Ἃ' ς 9 Ἁ ᾿ οω 

σοῴων, οἰμνῶι, ἂν ὡς ἔγω λέγω ποιοις. 
Ε ͵ ἢ " 

ἐφη, λέγεις, ὃ τε Σιμμίας ἄμα καὶ ὁ Κέβης. 

᾿Αληθέ στῶτο͵ 

ΕἘΧ. Νὴ 
7 “ “ ͵ -“Ὡ 

Δίω, ὦ Φαίδων, εἰκότως γε θαυμαστῶς γάρ (μοι δοκεῖ 
ς 3 ἴω "“, Ν Ν ἴω Ε. 3 »“ 2 ο“ 

ως ἐγᾶργως τω και σμκρον γουν ᾿εἐχιοντι εἰπεν ἐκείνος 

φσαῦτα. 
-Ὁ- » 9 

τοῖς παροῦσιν ἔδοξεν. 
ον Ἂ Ε] Λ 

γυν δὲ οαὐἰοθυουσιν. 

ΦΑΙΔ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ ᾿Εχέκρατες, καὶ πᾶσι 

ἘΧ. Καὶ γὰρ ἡμῶν τοῖς ἀποῦσι» 

Γυνο , ᾿Αλλὰ τίνα δὴ ἦν σὰ μετὰ σαῦτα λεχθέν- 

τα; ΦΑΙΔ. Ὡς μὲν ἐγὼ οἴμαι, ἐπεὶ αὐτῷ ταῦτα 
΄’ Ἁ -“ Ὧ" "ὔ “ Ν κ᾿ ἈΝ : 

ξυνεγωρήθη, καὶ ὡμολογεῖτο εἰναί τι ἕκαστον τῶν εἰδῶν καὶ Β 

Ἰοοΐ οἴπποβ, σαὶ ναϊρο δα σοπίτατϊ απ 
Ῥτγοραπάυπι δῇθγαπίισ. Θαοτασμι τηδρ- 
Δ ΠῚ ΟΟρίδπὶ Θαιθηάανιὶ ῬΌΡΡΟ ἴῃ σοΙη- 

τηθπίαί. 1)6 Ἄν Ῥαγίϊοα!α, 4:5 ᾿ηβϑθτία 

εϑί Μ|5061}. Οὐ, ἃ Ευϊθάθιθδημο οἵ 

ΘΕ ΡΟαΙο δαἀτ5 ΚΟ]. 1. Ῥ. 1. Ρ. 438. Ῥαγ- 
το Δ πὶ ἄν 1". 1. ἰϑυθπάδιπ ΠῸη 6556, ἴα 

ν6] ᾿πᾶθ ροΐοβὲ οοσποβοὶ, αυοὰ ἀεϊηθ 

αἰοϊίατ ἕως ἐπί τι ἱκανὸν ἔλθοις, 4ο Ιοοο 
Ῥδγροσᾶπὶ Πθιπαογῇ, ἄν ᾿ἰπβθυθηά αι ρὰ- 
τα αΐί.---Τλαι νὰ) σοί ᾿υτοσργθίθυϊβ ἔτι 

ἡιάϊοῖο. οἵ. Μαίί. ὃ 888. 

ὥσπερ οἱ ἀντιλογικοί] Π 6 Πἰ5 ν. Ρ. 90. 
ο. [μι ΠΠραπίαν ϑορ Ἰβίς πῃ σοπ τ τὰ 8 

Ῥατίθβ ἀϊβραίδηίθβ οὔπμπίημθ τηϊβοθηΐθβ 
δὲ ςοηαηαοηίθβ. ϑϑηΐθητα σψΘγθΟΥ  Τα 

ἢφο ϑϑῦ : δὲη ανέοηι ορογίοαξ ἐθ αὐτεῦ- 

δα» ͵ο, φιιὶ οοπίγαγίαηι ἐμώ {᾿ιοϑὶ γαΐϊο- 
ηθηι Ὁϑραῆι 6856 οοπίθηαΐ, ἔπ ἐρϑῖιι8 

ἐΠιοςοος αν γαϊξοπονι; πάπα ἰαοηἐια θη 

δὶς ἀαὐὶδ, κι αἰἴΐαηι γι οῖι5 δὲ μῃροι]ιοϑῖη 

ἐαηηιαηι βιπααηιθη ιν ϑ8ιιἰ)λοῖα5, αι 
ἡπέον ῃιαρ 5 υἱπὲθ ον 8αῖ65 ορέληια υἱά δαί", 

ἑάψιιο Ψαοῖο5, ἀἄοπος αὐ ἰώ ρεογυθποτῖϑ, 

φιιοα ργοροδὶίο 8αἰϊδ[αυϊαΐ. 
ΟΑρ.],.. Ρ. 102. εἶναί τι ἕκαστον---Ἶ 

ἢ. 6. μιπαμεφιαηιηιθ ᾿ἀθαγιιηι 6586 αἰϊφιϊά 

δὲ }61} 86 οοηϑίδίογ; 60 αμέοηι, ητιοί 66- 
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, εὰ 7] ᾽ ψῳν ΄ ᾿Ὶ μ 

σουτων ταλλὰα μεταλαμβάνοντα αὑτῶν τουτῶν τῆν ἐπώνυ- 
͵7ὔ ΕΙ Χ Ὶ Ν » ᾽ Α͂ » ͵ “ 

μίαν ἴσχειν, τὸ δὴ μετὰ ταῦτα ἤρωτω, ἘΠ δή, ἢ 
8. δ΄’ »"» Ὁ ΄ Ὧν» 3 Ἂ 7 

δ᾽ ὁς, ταῦτα οὕτω λέγεις, οὐρ᾽ οὐγ, ὅταν Σιμμίαν Σωχρά- 
-ἦ᾽ “ Ἁ 

σους Φῆς μείζω εἰναι, Φαίδωνος δὲ ἐλάττω, λέγεις τότ᾽ 
“ 2 »“, ΜΝ 

εἰναι ἐν τῷ Σιμμίῳ ἀμφότερα, καὶ μέγεθος καὶ σμικρό- 
ἡ ᾽ 3, 7 “ 3. Ψ - Χ Ν 

σητῶ; ἴὕγωγε. Αλλὰ γάρ, ἢ δ᾽ ὅς, ὁμολογεῖς τὸ τὸν 
- 7 6 ͵7ὔ -“ 

Σιμμίαν ὑπερέγειν Σωκράτους οὐγ, ὡς τοῖς ῥήμασι λέγε- 
“ Ν ᾽ Ν ᾿ 

σαι, οὕτω καὶ τὸ ὠληθὲς ἔγειν᾽ οὐ γἄρ που πεφυκέ- 
᾿ 4 ξ ἤ 7 "“᾿" “ 

νῶι Σιμμίαν ὑπερέγειν τούτῳ τῷ Σιμμίαν εἶναι, ἀλλὰ 
“ 7 [] ᾽ ᾽ - τ , 

τῷ μεγέθει ὃ τυγχάνει, ἐγων᾽ οὐδ᾽ αὖ Σωκράτους ὑπερέ- 
Ὡ“ 7] « 7] 3 7 ᾽ 3 Δ 7 

γειν, ὅτι Σωκράτης ὁ Σωκράτης ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅτι σμικρὸ- 
" Φ Ν δι’ κα 7 ͵ ᾿ “ 

τητὰ ἔγχει ὁ Σωκράτης πρὸς τὸ ἐκείνου μέγεθος. ᾿Αληθῆ. 
»ν7 αν τε ἃ ἥ"" ᾿ “ 

Οὐδὲ γε αὖ ὑπὸ Φαίδωνος ὑπερέχεσθαι φσῳ ὅτι Φαίδων ὁ 
,7ὔ ᾽ ᾿" Ω“ ͵ 

Φαίδων ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅτι μέγεθος ἔχει ὁ Φαίδων πρὸς φῆν 
Σ 7 7 " “ [7 Ε] ε 

ἱμμίου σμικρότητα; ἔστι ταῦτω. Οὕτως ἄρα ὁ 
7 3 7 7 -» 

Σιμμίας ἐπωνυμυίων ἔγχει σμικρός σε καὶ μέγας εἶναι, 
2 Ἵ “Ἃ ᾽ 7 “ Ν -“ 28 ε ὡ Ἃ 
ἐν μέσῳ ὧν ἀμφοτέρων, του μὲν τω μεγεθει υὑπέερε΄ 

Οκ». Τ,. τοῦ μὲν τῷ μεγέθει---Ἴ ϑίορμδῃ. τῷ μεγέθει ὑπερέχειν τὴν σμικρότητα 

παρέχων' τῷ δὲ τὸ μέγεθος τῆς σμικρότητος παρέχων ὑπερέχον. ΤιἸὈτὶ Τη55. ΟΠ ΠΕΒ 

οὐπὶ ΑἸά. Β88. 1. 2. ρτο παρέχων Ἔχ οπὶ ὑπερέχων. Ῥεϊπάθ οοἀ. Αὐυρ. τῷ δὲ 
μεγέθει τῆς σμικρότητος παρέχων ὑπεροχήν. ΝΥ γιϊθηθδοἰνῖι.5 ΘΟΥΓ. τῷ μὲν, τῷ μεγέ- 

θει ὑπερέχειν, τὴν σμικρότητα---παρέχων" τῷ δὲ τὸ μέγεθος, τῆς σμικρότητος ὑπερέ- 

χον. ἩἨεϊπαοτῆυβ ἰρῃιαθαΐ : τοῦ μὲν τὴν σμικρότητα τῷ μεγέθει ὑπερέχων, τοῦ δὲ 

ἔθγ τα 8, ΔῸ ἰάε18 ἀϊνθυβθβ, 1. 6. ΒΘ 510118 
8] 6 οἰ (τἄλλα), ἐἰίαγιθπ ραν ϊοῖμο8 
δὶπέ, βεγῖ, εὐ οὐ ἐρβῶ ἐἰϊϊαγιιηι σΟΡἼ ΟΝ ΘΗ 
ασεὶρίαπέ. ὕτ ἀαυστῃ νϑτὰπὶ ἃ νϑυϊϊαΐθ, 
Ὀοπαπὶ ἃ θοπἰ(αΐθ, ρυ]ογαπ) ἃ Ρα]οΥϊα- 
ἀἴπθ, τπᾶρπαϊῃ ἃ τηᾶρηϊτα απ 6 ΔρΡρΘ Ϊᾶ- 

ἔυτ. Ῥατγπιθηϊά, Ρ. 140. ο. δοκεῖ σοι εἴδη 
εἶναι ἄττα, ὧν τάδε τὰ ἄλλα μεταλαμβά- 

νοντα τὰς ἐπωνυμίας αὐτῶν ἴσχειν. οἷον 

ὁμοιότητος μὲν μεταλαμβάνοντα ὕμοια, 

μεγέθους δὲ μεγάλα, κάλλους δὲ καὶ δι- 

καιοσύνης δίκαιά τε καὶ καλὰ γίγνεσθαι. 

-Νἅπι τἄλλα Βυπϊ ΓΤ65 ἴῃ ΒΘη5883 οδάεη- 
685, 4 ἰῃ Ῥαγηθπὶάδ Ρ. 157--- 1 59. Α]. 
τηοάο τὰ ἄλλα, πιοάο τὰ ἕτερα νοςᾶπ- 
ἴυΓ. 

6. ἐπωνυμίαν ἔχει---- εἶναι} ἢ. 6. λέγε- 

ται 8. ὀνομάζεται εἶναι. Αρίο Ηφίηάοτί. 

ςσοπηραταῖ Ηϑγοὐοί, τι. 44. ἱρὸν Ἡρακλέος, 
ἐπωνυμίαν ἔχοντος Θασίου εἶναι. 

τοῦ μὲν τῷ μεγ.} ΕἸἰςϊπυβ: 8ὲ φεΐάεηι 
ἴῃ απιϑονιιηι τηθαϊο Ῥοβὶξιι5 αἴξεγῖιια φιῖ- 
ἄθηι ματυϊίαΐοην τπαρηϊἐμαϊηε βυρεγαΐ, 
αἰξογῖμς τότ πιασηϊἐμαϊηὶ μαγοϊέαξε δὲ- 
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᾽᾽ ε ͵ »" Ν ζ κ“ο 

χειν τὴν σμικρότητα ὑπερέχων, τῷ δὲ μέγεθος τῆς 
" 

σρυικρότητος παρέγων ὑπερέχον. Καὶ ἅμα μειδιάσας, 
"Ὃ “ο΄ ᾽ “ " 7 

"Ἑοικα, ἔφη, καὶ ξυγγραφικῶς ἐρεῖν, ἀλλ᾽ οὖν ἔχει γέ που 

ἘΞυνέφη. 
, . ὦ ᾽ Ἄς ΧΟ Ὁ τ ,ὕ ᾽ , 4. κα 

δόξαι σοι οπερ ἐμοί. εμνοι γὰρ Φαίνεται ου ἔζονον Οὐὗτο τὸ 

ον 7] ΄ 

ὡς λέγω. Λέγω δὲ τοῦδ᾽ ἕνεκα, βουλόμνενος 

7 ἀν » 4.» Δ.“ “ Ὰ Ν Ἂ “5 

μέγεθος οὐδέποτ᾽ ἐθέλειν ἄμω μέγω καὶ σμικρὸν εἶναι, 
᾽ Ν ᾿ Υ ᾽ ς᾽» 7 ,“.“Ἀ ἢ 7 

ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν ἡμῖν μέγεθος οὐδέποτε προσδέχεσθαι 
" ΕῚ Ε »“, Ά, 

σὸ σμικρὸν οὐδ᾽ ἐθέλειν ὑπερέχεσθαι, ἀλλὰ δυεῖν τὸ 
λ ] Ω μι "“- Ν 

ἕτερον, ἤ φεύγειν καὶ ὑπεκχωρεῖν ὁταν αὐτῷ προσίῃ τὸ 
᾽ 7 Ν ᾽ὔ Ἂν ΄, 3 Ἧ 3 7 

ἐγοντίον, τὸ σῴώνκρον, ἤ προσελθόντος ἐκείνου ἀπολωλε- 

τῷ μεγέθει τῆς σμικρότητος παρέχων ὑπεροχήν. 

ἔχει γέ πως, ὧς λ. 

αἰ. Ῥυῖογ βϑηίθηί Ῥατῖ σα] οϑί 51η- 
ΟοΥἸβϑίτηα, τηοᾶο τὴν σμικρότητα ὑπερέ- 

χων 6Χ οοαὐά. Ιορᾶβ, αυαοα Βίορῃδηὰβ 

παβοῖο οὐὐ ἴῃ παρέχων ταυίαν]ῖ. ΝΆΙΩ 
ὑπερέχειν τινά τεοία ἀ1οῖ ἴρ8ε ϑίθρῃα- 
πὰ ἴῃ ὙΠορβᾶστο ἴ,. ΟΥ. ἴ. 1. ρ.155ὅ9. 
ἀοσαϊί, εἰ ροϑί δαπὶ ΔΙ κθη. δὰ Ευσρ. 
Ηΐρροϊ. ν. 1366. ϑεἀ αι βοαυμπίῃγ, 
ἃ νϑῖῸὼ οοιτυρίαᾶ νἱβὰ βΒῃπί Ηοὶπάοτῆο 
εὐ ὙγΥγιϊζαπραςμῖο. ἸΤίδαθθ αυυτὰ οοά. 
Δυρ. παθϑαί : τῷ δὲ μεγέθει τῆς σμικρό- 
τητος παρέχων ὑπεροχήν; Ρ΄Ὸ τῷ δέ 
δαΐοπι ΔΙΕΙ θΟΙΏ1 5 ἴῃ τηᾶγρ'. οὐϊ, 48. 2. 
Δαβορβουϊς τοῦ δέ; 5. ἴῃ ἀπὰπη σοη- 
7ηοι5 Ηοϊπάοχῇ. Ἰοσροπάπην οοπβοθαΐ : 
τοῦ δὲ τῷ μεγέθει τῆς σμικρότητος παρέ- 
χων ὑπεροχήν, αἰξον»ὶι5 τεγὸ πιαρπιἐαϊηὶ 

Ῥανυϊέξαΐογυ δυᾶτα δι ρογαπάαηι ρῥγ Οὔ ΘΉ8. 
ΑἸ, ΥΥ̓ για Ὀδομὰ5 Ἰοσαμ) ταυζα νυ! 
ϑοΪαϊ. θα ποὴ νἱάθίυῦ ΟΡ8. 6858 
ἈΠ τουτδίϊομθ. Νάτη νοῖῦα ἰΐα οοη- 
προΐθπάα βυπί : τῷ δὲ μέγεθος παρέ- 

χων, ὑπερέχον τῆς σμικρότητος 50. τῆς 

ἑαυτοῦ, αἰξογὶ αἰιέοηυ σοποοάοη5 πιαρΉϊ{τι- 

αϊοηι, ψιώ 8ιιαθὰ ἐρδῖιι8. ρανυϊίαξοηι, 51ι- 

Ῥεγεί. Ἦοο ἀὔυπὶ τηυ(ανίπιιι5, ηποά τό 
σα]ροὸ αἀπίθ μέγεθος 1ΠΠαΐαπα οατὴ οοὐά. 

Ραμ τηῖ8 θ᾽ ον Ἵπηι8. 
Ρ)ιφά. 

ϑοὰ ν. δηῃηηοί.---οχ νοῖί. ρακί. 

Ὁ. Ἔοικα, ἔφη, καὶ ξυγγρ. ἐρεῖν] Θυΐα 
αΙχοταῖ εἰ ἀϊοίαταθ οταΐ ἀθ 5 τβθ8 

Β.ΠῚ Π]8 Ουτη ἀ1ΠΠ1σϑπίἃ οἱ ἀκριβείᾳ, Ρτορ- 
ἰθτθᾶ Ἰοοοῦβα δαάῖί δι 858. νἱθ δὶ 610- 
ἰατατη 6858 καὶ ξυγγραφικῶς, ᾿. 6. φιαϑὲ 
ξυγγραφῇ 5. εἰν γορναρίιο εαὐοπάνιι 1Έ. 

Μαΐθ ΕΊΒΟΠου. : δέον ἰαγιην ποῦ. Ῥε- 

705 οἰΐαπι ΥΥ̓γἐςθπ δῆ. : δον ἱρέον τη γαὰ- 
ἐΐϊοηιθ. οταπι ἀπὰ85 νἀ ΗδΙπάοτγί. ---- 
Μὸοχ ἀθ οοπβίταποίίοηθ τοῦδ᾽ ἕνεκα, βου- 
λόμενος, ἰ. 6. ὅτι βούλομαι, ν. Ἡδἰπαοτῇ. 

δα ἢ.]. οἱ δὰ Τηθοῖι, ὃ 22. ς0]]. διε}. 
4 665. 2. 

οὐδέποτ᾽ ἐθέλειν ἅμα μ. Νοίυβ. 65ΐ 

Βΐο α8ι15 σϑυῦὶ ἐθέλειν, ααο Θδἰ1ἅτη δ ΤῸ 5 
Ἰηδηϊηαίαβ. ἰγδηϑίθιίασ. ΕΠ απτΟΣ ἴᾶ- 

τη αυϊ 6 ροι δύνασθαι ἸπίοΥρτοίδ ἢ - 
(τ. ν.  Θββθίτησ, δα Ἡδτοάοί. τ. 109. 
Οαίακοτ, Λάνοριβ. Ρ. 48. Του], δὰ 
Ομ. Ρ. 429. Αβί. δὰ Ρ]αΐί. Ῥμηεάσ. 
Ρ- 2856. ϑεπίοηςια πόθο οδί : ποῖ δοζιηι 

ϑρθοὶο5 γιαρηϊ μαϊηῖα (αὐτὸ τὸ μέγεθος) 
ΠΟ 68} δἰηιιὶ βροοὶοα ραγουϊίαϊξὶδ ; πὸ {ϊΐα 

χιΐάοηι γιαρηϊίιάο, ηιῷ ποὺϊς ἱποϑὲ, 

(ψφιαπι ἢ08 σοποτγοΐαμῃ παρ᾽ εἰ ἐπα] 621 80- 

Ἰθητῖι8 «ρροϊαγθὺ γανυϊέαξοηι τἰϑᾳπαηι ΤΉ 

86 ὁογιρί εἰν. 

᾿} ἣ 
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« 7 Ν Ἅ, “, Ἁ ͵ὔ 3 

ὑπορνένον δὲ καὶ δεξάμνενον τὴν σμικροτήτω οὐκ 
5.1’ “ “ Ἂν Ὧ « “ 3. ὧδ ζ ἐθέλειν εἰναι ἕτερον ἢ ὁπὲρ ἦν᾽ ὥσπερ ἐγὼ δεξάμενος 

Ν ε 4 ἃ 7 »" ᾽ “ ἢ ᾽ 7 

καὶ ὑπομείνας τὴν σμικροτήτα, καὶ ετί ὧν ὡσπερ εἰμι, 
“ ς κι Ἂ 7 Α͂ ῃ "»", Χ 

οὗτος ὁ αὑτὸς σμικρὸς εἰρνι ἐκεῖνο δὲ οὐ τετόλρηκε μέγα 
Ἃ μ᾿  Ὰ ἙΞ ε ᾽ “ Ν ᾿ς Ν Χ 
ον σριηᾷρον εἰγος ως ὃ αυτως καὶ το σῴιῖκρον Το 

᾽ δ» ᾽ 3. ἣν Ἅ, 7 2 ἊΝ “" 3 ἈλΧ 

εν ἡμνιιν ουκ εθέλει ποτὲ εγὰ γίγνεσθαι οὐδὲ εἰνῶ!, οὐδὲ 
" δὲ ω ᾽ ,7] 2 “Ἃ “ 3: 4 3 7 

αλλο οὐδὲν τῶν ἐναντίων ἐτί ον οπερ ἤν ἄμ τουνᾶντιον 

" 7 "“Ὡ ΄ὔ 

σαι ἐν τούτῳ τῷ παθήματι. 
΄ 4 

« μ 7 

ουτω Φαίνετῶι μοι. 

᾿ ’ὔ ᾿, " λαοῖς 7 ᾿ 7 

103 γίγνεσθαί τε καὶ εἰναι, ἀλλ᾿ ἤτοι ἀπέρχεται ἢ ἀπόλλυ- 

Παντάπασιν, ἔφη ὁ Κέβης, 

ἋΟΑρ. [,]1. Καί τις εἶπε τῶν παρόντων ἀκούσας ---- 

ὅστις δ᾽ ἦν, οὐ σαφῶς μέμνημαι ---- Πρὸς θεῶν, οὐκ 
2 "“ ᾽ὔ ὃν» 7] ς Ψ΄ ἃς οἷν 7 -" Ν 

εν Τοῖς πρόσθεν ημμεν λόγοις αυτοὸ τὸ εναντίον τῶν γυνέ λε- 

Ψ' ς -Ὁ- ω ρῶς δὶ 7, Ν -“ “ 60 

γοίνέενων ὡμολογεῖτο, ες τοῦ ἐλάττονος τὸ μεῖζον γίγνεσθαι 

ἔτι ὧν ὅσπερ εἰμί] ΥΥ̓γι(6πὉ. τπδ] θα ὅσπερ ἦν, η1ο ποπ ΟΡ 6ϑβί. 
Οκρ. 11. ἐν τοῖς πρόσθεν ἡμῖν λόγοι5] Υ΄. ὑμῖν. 

ὑπομένον δὲ καὶ δεξάμενον---Ἴ ΘΟ μιη 
αἰΐοηι τὸ μέγεθος τὸ ἐν ἡμῖν 

ϑιιϑέϊηινιϊέ οἐ πὶ 86. γοοορὶξ ρμαγυϊξαΐθηι, 

οἱαείιιν" ἑαηιθη ποη αἰϊια 6586 υοἰΐο, φιαῖι 
ημοί οὐαὶ απίοα. Νιιγατη οογαῖθϑ ΟἹ 

ΘΠΠΏΤΩΪἃ ΘΟΙΩΡΑΓΑΓΙ8 ΤΠ ΟΤ8. Οἵ ΡΆΤΨΙΒ 
5111] 6588 ν᾽ ἀθίυν, τθοϊριααθ αυοάδτη- 
ΤΏ060 Θ΄ΠιΠη185 ρΑΙν ἢ ίθ μι : Ὠ1Π1]0 τα Π 5 

πιδηθ.1}}6 αυἱ αηέθα ἔυθχαΐ, (οὗτος ὁ αὐτός, 
80. Βοογαίθ5) ΠΘ406 ἢΐ ἕτερος, Πα ΟΠϊᾶπὶ 
τὸ ἐν αὐτῷ μέγεθος μέγα ὄν ποπ 5υ5ιἰ- 
πυϊὶ σμικρὸν εἶναι. 1ία πες 'π Θχρθαϊίο 

6586. ἈΓΌΪΓΓΟΥ, 4 ἃ ΤᾺ} 118 ΡΟΥΡΟσδ πὶ 
1π.6]]θοΐα βαπί. αυῦυμῃ δαΐθπη οί μυ8 

46 πιὰρῃ τη 6. ΒΘ ΠΟ [αθγὶὶ ; δα! }]6 ἃΡ- 

Ρᾶζοϑί ἰδιυ ὡς δ᾽ αὕτως ΠΟΙ ΡΟ886 ΤΘίοΥτὶ 
δὰ ργργοββαπὶ ὥσπερ ἴῃ νΟΥ 5 ὥσπερ 
ἐγὼ δεξάμενος κ. τ. Δ., αυοα ορ᾿παθδίυῦ 
Ἡοϊπάου. Νὰ ἃρσίίυγ ἀθίποορβ περὶ 
τοῦ σμικροῦ τοῦ ἐν ἡμῖν. πιὸ ροτῖι8 

Βῖηο οτἀϊταγ ὨΟν  Π) ΟΥ̓  ΟΠ18 ΠΙΘΤΆΌΣ ΤΏ, 

αυοά τοϑροπᾶδε βα ρϑυιοσῖθιι5 11115 : ἀλλὰ 
καὶ τὸ ἐν ἡμῖν μέγεθος οὐδ. ---- οὐ τετόλ- 

μηκε μέγα ὃν σμικρὸν εἶναι. (ὐθΐοτυμι 
1ϑῖο ὡς δ᾽ αὕτως, Ρτο 40 οοἀά, ποπηυ! 
ὡσαύτως ΦΧ} απ, Π1}}}} δϑὲ ἔγθααθηταβ, 
νυνὶ. ΓΘρρ. ν. Ρ. 729. Α. 1Χ. ᾿. 879. ". 

Ῥοϊῖῖς. Ρ. 810. ν. Χομβορλι. δε] εη. τι, 
2, 9. Ογτορ. 1.1, 26. Ευηρ. Μεά. ν- 
313. ἃ]. --- Ν εὐϑυϊῃ τολμᾶν ἀθ τϑθυ5 ἰῃ- 

δῃϊονδ (15. ἀϑαχρδίυτη 1} βίγαν τε δία ΚΟΥ. 
ΜΊ5ς6]]. 1χ. ρ. 318. δὲ ΥΥ γείθηθδςομ. δὰ 
". 1. Νιιαῖγαμι. ϑδάθπι ἱππασῖπα {ΠἸππὰ 
Ροβίταπι δϑῖ, αυᾶ σϑὶ σᾶ δι} 5 ἰοοὶ γεγ- 
θὰ, φεύγειν, ὑπεκχωρεῖν, προσιέναι, 
προσελθεῖν, δέξασθαι, ὑπομεῖναι, αι: 8ἃ 
ΤΘ τα} ατὶ ροιϊα 6558 πθῆιο πὸ νἱάθί, 

ΨΙα. ἱπέγα 6. 111. 

Οκρ». 1.1. Ρ. 108. αὐτὸ τὸ ἐναντίον ---- 
ἐκ τοῦ---Ἴ δορὰ ἐκ τοῦ ἐλ. υδαᾳυθ δὰ 
ἐκ τῶν ἐναντίων ρὸῖ ορθχοροβίῃ δά ϊέα 
Βυηΐ βϑα ρου θα : ποιϊαηᾶάυτῃ οἰίδτα ἱ- 

ἕἥ' 
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Νο 5 “Ὁ ͵ὕ ἣν, Ἂν ᾿ν 3 “» “ “ 

κῶι εκ Του μείζονος ΤΟ ελάττον, κοΐ αφέγνως αυτή εἰναι 

,ὔ -ρο Ε] εἶν 3 ἴω ΕΣ [4 » , “Ἅὦἦ 

ῆ γένεσις φοις ἐνοντίοίς, εὐ τῶν ἐνῶντιων 9 γυν δέ μοι δοκεῖ 

Καὶ ὁ Σω- 
7ὔ ΝΛ ᾿ ᾿ ἣν 9 Ζ ΕῚ Η »“"μ 

κρῶτης παραβαλὼν φὴῆν κεφωληὴν καὶ ἀκοῦσᾶς, Ανδρικῶς, 

, Ω »" "] " 7 

λέγεσθαι, ὁτι τοῦτο οὐκ ὧν πότε γένοιτο. 

} 7 5 7 3 »“ο Ν 7 “ 

ἐφῆ, ἀπεμνημόνευκας, οὐ μέντοι ἐγνοεις ΤῸ διαφέρον σου τε 
΄ω ᾿φ Ά “ ͵ὔ͵ ὔὕ Ἂν Ν Ε 7] ΟῚ ο 

γυν λεγομένου καὶ τοῦ τότε. τότε μὲν γὰρ ἐλέγετο εκ τοῦ 
ΕῚ 7 Ν 3 Υ ὁ »“΄ρΔᾷ,' Ἅϑ ᾿»" 

«ἐναντίου πραγμᾶτος τὸ ἐνῶντιον πραγμνῶ γίγνεσθαι, γυν 
Ἂς μὰ κὰὺὶ εν γῇ » ε -Φψ 9 7 3 Π) 7 

δὲ, τί αὐτὸ τὸ εἐνῶντίον εὐύτῳ ἐνῶντίον οὐ ὧν πότε γε- 
Ε ν. δ ὦ ᾽ δ υ9 Ὁ 7 Ἂ Ν ,. 

γοιτῸ, Οοὐτέ τὸ ἐν ἤμνιν οὔτε Τὸ ἐν τῇ Φύσει. τότε μὲν γᾶρ, 
“ , ἃ ϑ« 3 Ψ »ἶ 2 Ψ 3 7 3 

ω ᾧιλε, περί τῶν ἐχόντων τῶ ἐναντίω ἐλέγομεν, ἐπονο- 
͵7 3 Ν ΓΝ ΕῚ Ζ 53 ᾿. ἴω δὲ δ, 3 7ὔ 

μάζοντες αυτὸῷ Τῆ εὐεένων ἐπωνυρυεοῦ, γυν δὲ τέερι εεένων. 

βος Ῥὼ - 4. 2 Ν 3 τὰ δ 5 ΄ 
οὐσῶν ὧν εἐνονζωὼν ἐγ: Τήν ἐπωνυρῶν «452 ὀνομαζόμενα" 

3 Ἀ ΕῚ τ "“ 3 3) ὰ τ “᾿ ,7 

αὐτὰ δ᾽ ἐκεῖνα οὐκ ὧν “ποτε φαρνεν᾿ ἐθελῆσαι γενεσίιν 

ἀλλήλων δέξασθαι. Καὶ ἅμα βλέψας εἰς τὸν Κέβητα μ 
εὖ - ] ΟΣ 

εἶπεν, Αρὼ μή που, ἔφη, ὦ Κέβης, καὶ σέ τι τούτων 

οὔκ ἄν ποτέ φαμεν ἐθελῆσαι] Υ. φαῖμεν. 

Ἄρα μή πον, ἔφη] Ῥερταΐ να]ρὸ ἔφη. 

ἴᾳἃ, αυοᾶ, ααστα αὐτὸ τὸ ἐναντίον 
(δγαΐῖθ ἀα5 Οεροπέποιἑ : ἐΐπα ορροϑεὰ 
δνασαίίοη) ἴῃ ποταϊηβίϊνο οᾶϑιι ροβ [1 
Βὶ: Ῥγορίεσ ν. ὡμολογεῖτο, 4.5 ἜΡ6χθ- 
Βϑϑίῃ οοηξπθηΐς οοηβίγιοιοημθ ποτηϊ- 
ταῖν! οατὰ ᾿ΠηΙνοῸ ΤΟ]]η 018 Δα])]οπη- 
τὰγ.---ἰδιὰὰ ἐκ τῶν ἐναντίων ΘΧρ]ΙἸοδΐ 
Ρτωρτοββατῃ αὕτη.---(Θἰογυτη Ὑθβρι οἰ ἰὰγΥ 
δὰ Ρ. 70. Ρ. 564. 

παραβαλὼν τὴν κεφ. σαρξί αἰὐηιοίο. 

ἾΝὅτα ογαΐ 1116 βυσητηϊδϑᾶ σοο6 Ἰοσαΐι8. 

ἀνδρικῶς---ἀπεμν.} σπαυϊί 6ν---Ὑ δι γ6- 
ἐυϊδέϊ. ϑο!θηΐ θπΐτα νοσᾶρα]ᾶ ἃ ρυρπᾶ 
δὲ οοτίδιηἷμθ τοροϑίϊία δὰ ἀἰϊβριιδιϊοπθιὴ 
ἰγδηβίθυτι. 1)6 νυ. ἀνδρικῶς νἱα, δα ἢ. 1. 
ὙΥ γείθη 80}. 

Β. τότε μὲν γὰρ ἐλέγ.---Ἴ ϑοηίοπίϊα 

νϑιῦθοταπὶ ἤῶο οβί : Ἁπηέεα ἰοᾳιιοιαηυιν 

6 τϑῦιβ οοηέρανὶὶδ εἰ αἀἰδ)ιιιοῖὶα : πιπὸ 

ἐὁ ἴρδα ὁοπ γανὶϊ ΒροΟὶ6 86} }π0 658, ψιίανι 

Ἠροίοσαβ ἄν δὰ ᾿π Πη1Ἰγ 1. 

πδηι6 ἧη ποδὶβ πηι ἵη γϑημι παΐια 
οοπέταγληι πη ταν ἴηι 86 ααγηϊέξογ 6 σ0η- 

ἐοπάϊηιι8. 1)15 πρυϊθαν πος ἰοοΟ τὸ ἐν 
ἡμῖν ἐναντίον οἱ τὸ ἐν τῇ φύσει ἐναντίον, 
αἰ ΒΌΡΙα ἢ. οὐ μόνον αὐτὸ τὸ μέγεθος 
-- ὠὀλλὰ καὶ τὸ ἐν ἡμῖν μέγεθος ᾿σοτηπηα- 
ΤηοΓΔραΐαγ : 6Χ α00 ἰοοο αιυἱϊὰ 51 τὸ ἐν 
τῇ φύσει ἐναντίον, ἴχοἰ 6 ροίθδυ 1η{6}]]ρὶ ; 
ὨΪΙΩΙΓΌΤΩ ΒΡΘΟΙΘΒ ΘΟΠΙΓΔΠΪ, 40:8 ἃ ΓΘ 5 

1ρ5ὶ8β ββραιαία μὲ} 86 οοηϑιδέϊί. ἘΔ]- 
Ἰαμίαγ δπῖτη οἵ ἃ σετῸὺ ἸΟηριββϑίτηθ 0 61- 
τὰηΐ 4] 1465 Ῥ]δίομὶβ Π1}}}} αἰ 6556 
νο]υπΐ, 1181 ΙΩΘΙᾺΒ ΠΟίΐοηθα ΤΟΓᾺΠΙΊ, 

ΤΟ] Ὠυτϊηᾶπεβ ᾿πηργθββᾶβ, ΡΒ] δίοπθμ, 

βάθη) ῬΕΙ͂ 886 οοηβίβίθσα Ἰπάϊοᾶβθθ 
Ῥγῳίγαοϊθ πορδηίθϑ. 

6. γένεσιν ἀλλήλων δέξασθαι] τιι- 

ἔμαμι οὐδ πηι, ἰία τι αἰξογιιι αὶ αἰξονο 
παϑοιί 
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ἔφη ὁ Κέβης, οὕτως 
Ξξυν- 

͵ "ὕ “5 δ᾽ ΩὩ ξ ΄-“- “»Ἥ δέ 

ὠμολογήκαμεν ὥρα, ἤ ος, ὥπλως τοῦτο, μηθεποτε 

ἐστάρωξεν ὧν ὅδε εἶπεν; Οὐδ᾽ αὖ, 
ΕΝ 7 " 7 ς Ε Γ᾽ ͵ ᾿ 

ἐγχὼ" κοίτοι ουτί λέγω, ὡς οὐ πολλὼ με ταρᾶττει. 

ι} 7] ς »“ Ν , ᾽ 7 ᾽ 

ἐνωντίον ἑωυτῷ τὸ εἐνῶώντίον ἐσεσθω. ἹἸΠαντάπασιν, ἔφη. 
"ὔ 

κλρ. 1,11. Ἔτσι δή μοι καὶ τόδε σκέψαι, ἔφη, εἰ 
" τ 7 “- Ν 

ἄρο ξυνομολογήσεις. θερμυόν. τὶ καλεῖς καὶ ψυχρόν ; 
7 5 , » ἡ 
Ἔνγωγε. ᾿Αρ᾽ ὅπερ γιόνω καὶ πῦρ; Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε. 
᾽ 3 (Ὁ) ᾽ὔ Ἂς ᾿Ἶ Χ Ἅ, Ὁ 7 ,7ὔ Ν 

Αλλ' ἐτερὸν σι πυρὸς τὸ θερμὸν καὶ ἕτερόν τι γιόνος τὸ 

ψυχρόν; Ναί. ᾿Αλλὼ τόδε γ᾽ οἶμαι δοκεῖ σοι, οὐδέ- 

πότε γιόνω γ᾽ οὔσαν, δεξωμένην τὸ θερμόν, ὥσπερ ἐν τοῖς 
3] Ε Ψ ᾽ὔ᾽ ᾽ “ “ 7 ἈΝ 

ερυπροσθεν ἐλέγομεν, ἔτι ἔσεσθαι ὁπερ ἦν, γιόνω κουὶ θερ- 

μόν, ἀλλὰ προσιόντος τοῦ θερμοῦ ἢ ὑπεκγωρήσειν αὐτῷ ἢ 
5 -" 7 ᾿ Ν 3 - Σ᾿ ͵ 

ἀπολεῖσθαι. Ἰ]ὰνυ γε. Καὶ τὸ πὺρ γε αὖ προσιόντος 
"»““ »“ν Ε] -, “ ες Ζ 7 “ἡ 2 » ᾿ Γι 

σοῦ ψυχροῦ αὐτῷ ἤ υπεξιένα; ἢ ἀπολεῖσθοι, οὐ μυέντοι 
Ν 7 7 Ν ὔ "ὕὕ “ “ 

ποτὲ τολμήσειν δεξάμενον τὴν ψυχρότητω ἔτι εἰνῶι ὁπερ 
“" »“ρῳ "“οὦ“ἢ "] 

ἦν, πῦρ καὶ ψυχρόν. ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. Ἔστιν ἄρ᾽, 

Οὐδ᾽ αὖ, ἔφη ὁ Κ.] ΔΑΙαυ5 εἰ Βίορβδῃ. αὖ ἔδυ οπβεγαηξ: ἰποπέαυτ ΠΠπἃ ΠΡ ς΄ 

ΟἸλῖ68. οἰηᾶθ να]ρὸ : καὶ τοιοῦτό τι λέγω. Βεοία ΒοΑ]. ἱπ ταᾶτρ. δὲ ἄπο δἰ 1ὶ 

ςοὐά, καίτοι οὔ τι λέγω, ΄φαοὰά οἰΐαπι ΒΘΚΊκο 5 γθοθρῖξ. 

Οκρ. 111. εἰ ἄρα ξυνομολογήσεις. θερμ.ἢ ὕὕπι5 ϑίαρῃδηυβ οἵ η01 αὐτὰ βθουὶ 
βυηῦ δαϊΐοτθϑ : εἰ ἄρα ξυνομολογήσεις θερμόν τι καλεῖν.---Π οῖπάθ. νείξ, οἀϊτε, ἀρ’ 

οὐχ ὅπερ χιὼν καὶ πῦρ, οσοπίτα βάθη οοαϊουτη. 

Οὐδ᾽ αὖ ---- καίτοι οὔτι λέγω ----ΞῬ Ῥτο 
οὐδ᾽ αὖ πε θοηάυτῃ 6556 οὐκ αὖ, τοοίε 

νἱἀθίυσ σοπ]θοῖββο Ἠοιπήουῖ, Ἀδβρίοϊέ 
δαΐοη 6065 δὰ Ῥ. 77. Α..). δὶ ἀρρε]- 
Ἰαΐα5 ουαῖ καρτερώτατος ἀνθρώπων πρὸς 
τὸ ἀπιστεῖν. ἸίαηιιθΘ 56. δἷὲξ πὸὴ ἄθπιο 

πη ἀπιστεῖν τῷ λόγῳ. ῬτΟΧΙΙμδ, 

ας νυ]ρῸ ῬΘΙΡΘΙΆΤΩ 516 ΒΟΥ ΘὈΔΠἰΌΓ, 

καὶ τοιοῦτό τι λέγω, ὡς ---, πο Π0Π- 
(ἰπθηῖ βϑπίοπίδη : φιαπημαηι ἰια μα ηια- 

ψίαηι αἀἴοο τῖθ ποὴ τι ϊ8. ἔμεν αν, 1}. 6. 

“ΔΠη απ ἤαΐθου τὴθ ἃ[188 856 Πιο- 

τηΐπϑιη, 4αΐϊ βῖδὶ τορτο ἀθ ΔΙ᾿] υἃ γΘ 6 Υ- 

Βιυδάοιϊ ραϊαίατ. Ῥοϑέ οὐ πολλά με 
Ποιηάουῆο νοὶ ἀεί νοὶ ἑκάστοτε οχ- 

οἰἀ1556 νἀ θθαίυγ : οαοα βὲ δἀάϊίυμῃ ἰ6- 
δοτθίιυσ, Ρ]Ὰ8. Ρουβρ᾽ ουλξίαι 5 μαι ξαγαπν 
6556 ΒΘΙΠΟΏΘΙΩ ΠΟΠῚῸ ΠΟΙ {διε ὈἸ[ΌΓ.---- 
Μοχ ἁπλῶς οβϑίὶ ϑὲηιρίϊοϊξεν, βῖπε εἰΐα 
ἐαοορίϊοηε. 

ὕκν. {11, ν. ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμπρ. 
ἐλέγομεν] Ὁ. τ.. ᾿ 

Ε. Ἔστιν ἄρ᾽, ἢ δ᾽ ὅς, περὶ ἔνια τῶν 
τοιούτων, ὥστε ---Ἴ Νοπ βοϊυτ ἰρβᾶ 
σΟΠ γυῖα 5656. ᾿πν σοῦ πο δἀπιϊξευπέ, 

566 π6 118 αυϊάθιη, 4ὰπΡ, ΄σαὰπι ποπ βἰπξ 
ΡΘῚ 88 δὲ ρσόρυῖο σοπέγαησία, ἐδιηθ 56Π}- 

ΡῸΓ ἃ] αυϊά οοπίτατίογαπι βϑοὰπὶ ἕδγοπῖ, 
ν᾽ ἀθπίαγ. ΒΌΒΟΙ ΡΟ δᾶπι ἔουτηᾶπηι, δ» 

οϑί σοπίγατία ἴοση ἰρδὶβ Δα το Ὁ 
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᾿ Ψ ὦ ς δὲν...» “" ,ὕ Ν 7 δ Ὁ Ν Ν 
ἡ ὃ ὃς, περι ἐνίον τῶν φοιούτων, ὡστεέ μή μόνον αὑτὸ τὸ 
δ Ἴ “ 6 ω ᾽ -- «“ὺᾧ ᾽ Ν ΩΝ 7, 

εἶδος ἀξιουσθαι τοῦ αὐτου ονομῶτος εἰς τὸν ὥεί Ὑρονον, 
͵ ΑΗ “ Ν 3 ᾿ -“ " Ν Ἀ 

ἀλλὰ καὶ ἄλλο τι, ὃ ἔστι μὲν οὐκ ἐκεῖνο, ἔχει δὲ τὴν 
: 7 Ν ἜΣ, οὰ " ἀ Σ᾽ ὦ " Ἵ] 

ἐκείνου μορῷην ἀεί οτῶνπερ ἤ. ετι εν τωθε ἰσὼς ἐσται 
4 ᾽ ᾿ν Ν Ν 3. ἃ -“ ͵7ὔ 

σαφέστερον ὁ λέγω. τὸ γὰρ περιττὸν ἀε, ποὺ δεῖ τούτου 
7ὔ 

: ]ὰνυ 
" » ᾿ 3 -“" ἍἋ ν ἃ 

ὄντων, τουτὸ γῶρ ἐρωτω, ἡ καὶ ἄλλο 
Ιω 

2 Ἃ “ “" 7, “Ἃ 7 

σου ονομνῶτος τυγχῶνειν, ὁπερ νυν λέγομεν" ἢ οὐ 
“ Ἄ 

γε. ᾿Αραὰ μόνον τῶν Κ 
ἘΝ σῇ Ν 2 “ Ν 7 “ Ν -“» 5 μὰ 

σι, Ο ἐστι μὲν οὐγ, ὁπὲρ τὸ πέριττον, ομνως δὲ δεῖ αὐτὸ 
Ἢ -0ἷὦ΄͵᾿ς ῳ «ὁ Γ΄... ἢ -“- ρου » ’ Χ Ά 

μετα τοῦ εαὐὑτοῦυ ονομᾶτος καὶ τουτὸ κῶλειν (εἰ, διὰ τὸ 
“ Λ “ ἴππ ἊΣ “ 5 ᾿ 

οὕτω πεφυκέναι, ὡστέ τοῦ περιττοῦ μηδέποτε ἀπολει- 
Χ 3... ας (δ “ λον ς Ν ΄ ᾿ Χ 

πεσθαι; λέγω δὲ αὐτὸ εἰνῶι οἷον καὶ ἡ τριὰς πέπονθε καὶ 

ἄλλα πολλά. σκόπει δὲ περὶ τῆς τριάδος. ἀρὼ οὐ δοκεῖ 

ἔτι δ᾽ ἐν τῷδε ἴσω5] Δ᾽ ]ρο ἐν τοῖσδε. ϑ'6 ἃ ΠΟΠΗΪΒΙ ἀπὰπὶ ΘΧΘ Πρ] πὶ τοῦ περιττοῦ 

Ἰὰ 5664. δΔἀάϊίαν 115, σα δάπας Δἰ]αΐᾶ βαῃέ. 

ἴτπηο Πᾶς ἀσοράοσπίβ δαὶ ρογθιηΐ δυΐ 6]ἃ- 
Ῥυπίυν. [ΐὰ πυμηθυ 8 ἐθυπαγ 5, αααΙη 
ἴρ88. ὯῸπ δἷδ 8}1}} οὐϊάδιῃ σΟΠίγΑΣ18 Π6- 

406 Βαδθαΐ αυοά οἱ ορροβιΐζαπι νἱἀθαίυσ, 
ἰδηηεπ ααΐα ΒΘΠΊΡΕΥ ἴῃ 56 οοῃἰϊποί ἴογ- 
Ἰηδτη ἱτη ρΑΥΙ ΠἸς(15, πα πα θδτη ΡΥ 5. πὰ- 

ΠΘΥὶ παίυχδτη βιβοιριῖ, Εδάθτῃη ταίϊο 
αϑὲ ἰρηὶδ δὲ οα]ουθ. Νᾷμπι ἥαυσὰπὶ δἰ υὰ 

βἰῖ 1ρπῖβ, αἰ α ἃ σΆ]ογ, ἔυισΟΥ σΟΠΙΓΑΙΙῈΒ; 

ἴδτηθη ἴρηὶ8. 5ΘΙΏΡΘΙ 5101 ΟΔ]οσθ πη) Βαθδί 

δΔα]πποίατα, Ἰάθοασιθ ποη ροίδβί, αυδιη- 

ἀἴα πδίατγατη ϑιδιὴ τοι ποῖ, ἔτιρὺβ ᾽ἴα 1ῃ 

86 ϑιβοίροσθ, υὖ Βαΐ ἰρτπὶ8 ἔοι άυ5, 564 
{τἰροτθ δοοράθηΐθ βοΐ Ἔνδῆθβοθῖθ. Δ- 

ΤἰΊΘΙ πῖχ, 1:8 ΒΘΙΉΡΘΥ οὐτὰ ἔΠΠροσα μαθοί 

ΘΟΠ] απούϊοηοτα, οἅ]οτα δοοθάθῃηςθ τϑίαυρ᾽ 

δἴαιρ ἰπίουϊε : αυδιηάϊα νΘΙῸ ὨΪΣ Ρ61- 

τιδηδί, οαἰϊάα ἤδθιὶ πᾺ}1]Ὸ τποάο ροίδβί. 

Τταηϑίθυὶ απΐθυα ἤθθο ῬὨΙ] ΟΒΟΡ 8. ἀ6- 

ἴηθα δὰ δηϊτηθτη, 6] 5616 ᾿πητηογία]]- 
ἐαΐθπι ἱπθ ργοῦθατθ οοπαίατ. Ὁποὰ ηαἱ- 
461 [18 σοποἰ αϑιοπίθιιβ βιυάοί ΘΠ θυ. 
Απΐπιι5, ἱπατῖϊξ, ἴθ αποἀοσθα 8. ΟΟΙΡῸΒ 

ταϊσταῖ, ΠΠΠὸ ΒΘΙῚ ΒΟΥ ΒΘ ΟῸπη ν]ϊᾶπη Αἰ ουγ 6 

βοϊθί, Θυῦυτὴ ἃιιίθ ΠΊΟΥΒ ν᾽: 511 σοη- 

{τᾶυϊα, 5ϑαυ ταν, αὶ πθ ΔηΪτηι8 απ οι 

ΡαΠαίυῦ οἱ ἴῃ 56 σϑοϊριδξ ξογτιλᾶτη σοη- 
ἰγαυϊτη. οἱ, α οὕτῃ 'ρ80 προθββιίαίθ 

αυδάδπι οοπ] ποία εδί δὲ αυδπὶ τσ] 
Ε5586. ἀϊοϊπιὰ8. Θυϊάαυϊά νοτο τηοσίθβπη 
ΠΟᾺ ἃ μ1{{1|, 56 ΔΒρουπδίαγ, 14 Θϑῦ πὴ- 
τηογία]6., ἘΕχ αυο βροῃίθ σοπβθαιϊξατ' 
ΕἸ Τη 6556 ἸητηοΥί8]6 πὶ Ἰἀθοα 8. παῃ- 

αύδηι ᾿πἰθυζυσυτη. Ρ, 108. Ε.---Ο. 106. 

Ἐ.-- ειρὰ ἔστιν ἄρ᾽ --ὥὭστε 54: ἰη- 
Βηϊίνο ἱπίειργθίατηαγ:: αροϊαϊέ ἐρϊζιιν, 
μὲ ----.« Οὐοτηρδτανις Ηοὶπάοτῇ, ᾿βοογαΐ, 
Ατομ]ά. Ρ. 124. Α. εα. ΒίβρΒ. εἰ δὲ πολ- 
λάκις γέγονεν, ὥστε καὶ τοὺς μείξω δύ- 

ναμιν ἔχοντας ὑπὸ τῶν ἀσθενεστέρων 

κρατηθῆναι. οὐ ὅορδοο!. ΡΙηἸοςεί. ν.6δ6. 

ἄρ᾽ ἔστιν, ὥστε κἀγγύθεν θέαν λαβεῖν. 

6Χ 4υϊθὰβ ΔΙ θυ τη Θ ΧΘΙΩΡ] Τὰ ὙΘΙΘΟΣ υὲ 
0 τονοσδτὶ ροϑβίί. 

Ῥ, 104. μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόματος καὶ 

τοῦτο καλεῖν) φιοΐ ἑαηιθη ργαέενφιαηὶ 
φιοί 80 ἐρδὲιι5 ποηιΐπα ἀρροίϊαξαν, φίλαηι 

ποηιῖηθ τοῦ περιττοῦ αρρεϊϊαπάιηι 

ο8[. ἘοΙΪαη τοῦτο καλεῖν, τοῦτο 

ὀνομάζειν, τοῦτο ἐρεῖν, αἰι]ρίηυ5 δά 
ῬΆΠΘΌ. Ρ. 111]. 
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160 ΡΙΑΤΟΝΙΒ 
« δε δὰ ὦ , Ν 7 " κ μ ᾿ 

σοι τῷ τε αὑτῆς ὀνόματι ἀεὶ προσαγορευτέα εἶναι καὶ τῷ 
΄ο»-“Ὃ “»Ὕ Ε ΕἸ “ “ὧ΄ ἄδο Γ ᾿ Γ 

σου περίττου, οντος οὐχ, ὁπὲρ τῆς τριᾶδος : ἀλλ ομνὼς 
Ὁ 7 ᾿ ς Ἀ οὖ δ . ἈΝ ξ 

οὕτω πὼς πεῷυκε καὶ ἡ τριᾶς καὶ ἡ περμπτὰας καὶ ὁ 
ων “ γ “ ᾽ «“λ [2 Ἀ ΙΝ 

ἡρνισυς του ἀριθμοῦ ὥπῶς, ὠστεέ οὐκ ὧν ὁπὲρ τὸ περιττον 
ΜΝ. ὦ 5. Ὡω Σ ἢ Ἄν Ν “ Ν “ Ν Ν 
ει ἐκῶστος αὑτῶν ἐστι περίττος. καὶ αὖ τῷ δύο καὶ τὰ 

᾽ Ν ἰν ἘΝ φῇ “" ἋΨ κα » ᾽ 

φσετταρῶ καὶ πῶς ὁ ἐτεέρος ὧὖὺ στίχος τοῦ ἀριθμοῦ ουκ 
«ὶ “ ἌΡ. Ὡ Ὁ Θ' ψδϑυ ᾽ ’ Ε] δ'» 

ὧν Οπερ τὸ ἄρτιον, ὁρνως ἐκῶστος αὑτὼν ἄρτιος ἐστιν ἀεί. 
“ “Ἃ " “" Ν 7 ᾽ αὶ 7 Ε 

ξυγχωρεῖς, ἤ οὐ; 1Ι]ὼς γὰρ οὐκ; εη. Ο τοίνυν, εφῆ, 
, ω ᾽ "7 Ν , Ὁ“ ᾽7ὔ ᾽ 

βούλομαι δηλῶσαι, ἄθρει. ἐστι δὲ φσόδε, οτί Φαίνεται οὐ 
ὔ 3 "»“" δ. ᾿ " 9 ιο Ἀ εἶ 

μόνον ἐκείνὼ τῶ εἐνωντίο ἀλληλῶ ουὅ δεχόμενα, ἀλλὰ καὶ 
Ἷ “ 3 ᾽ 3 7, 3 7 2} 5. Ε 7, 5. ἌΧ 

οσῶ οὐκ οντὰ ἀλλήλοις ἐνωντίο ἐγει ὥεί ταναντίο, οὐδὲ 
ω ΕΝ 7 3 Ψ,) Χ 57 « “ὁ δ, ἡ 

σαυτῶ εοιίῶςε δεχομένοις εκείνῆν τῆν ἰδέαν, ἤ ἂν τῆ εν 
᾽ -“, Ε Ε] 7 “ ,᾿ .: ͵7ὔ 5»ϑ -ὦ ΕΒ 3 

αὐτοῖς ουσή ἐναντίω ἤ, αλλ ἐπιουσῆς αὑτῆς ἤτοι ἀπολ- 
“Ἃ ς “ “ 3 ἣν» Ν ,ὔ ᾿ 

λυμέενῶ, ἡ υὑπεργχωρουντο. ἢ οὐ φήσομεν τῶ τριὼ καὶ 
ΕῚ ο“ 7 εὟ 9 " -»" ,7ὔ Ἁ 

ἀπολεῖσθαι πρότερον καὶ ὥλλο οτίοὺν πείσεσθαι, πρὶν 

οὐχ ὕπερ τῇς τριάδο5] ὅ51Ὲ ΠΟΤῚ οπιηθ8. Ηεϊπάοτῆυβ οὗπερ. ϑ'6ἃ ν. ἃπποί, 

ἢ ἂν τῇ ἐν αὐτοῖς οὔσῃ] ὅ1ο ἄπο οοἀἀ. 6Χ ΘοΥτ. βουὶρίυτη δαὶ θοπί, Ὑαϊρο ἐν 
αὐτῇ. Μετὰπι ᾿Θοἴϊοπθπὶ πὶ ΕἸΒΟΠΟσ5 6 ΕἸΟΙπΟ τϑϑιϊταθγαΐ. 

ὄντος οὐχ ὕπερ τῆς τριάδο5] ''Ισο 
σοαά, πιᾶπυβοτρί οὰπὶ νϑίξ. δαϊί, απ- 
δΔηΪτηΐ σοηβθηβα βορίαη) ΘχὨ!θθηί. 

Ουδπὶ Ἰδοϊζοποιη Ηοϊπάοτγῇ, ἔθυτὶ ποῦ 

ΡΟβθθ οχιϑεῖπιαῖ, Ἰἰάθοαιμθ βου} ἀ6- 
Ῥθυΐθθ8 εθηβεί δαΐ ὄντος οὐχ ὅπερ ἣ τριάς 
(ἐστιν), ααἱ ὄντος οὐχ οὗπερ τῆς τριάδος, 
ααοά ρμοπίθυϊυβ σοηβοπίϊθπίθ 1π}. Β6Κ- 
ΚοῖῸ ἴῃ ἰθχίαπι τροθρῖζ, ρτοῦανῖς θυϊδπῃ 

Τοθοοῖς. δὰ ῬΒγν πο. Ρ. 1755. ϑ'οὰ δὺ- 
ἀἴὰ5 Βομβοΐοσαση δά [τηῦ, Βο5. Ρ. 479. 
εὐ Ῥιπηάοτῆπιη δὰ Ατὐβίορῃ. Δοθᾶγη. 

Ρ. 103., 4υϊ Θχθη}]ὰ ΘΟΠΒ1Π1}115 σ0- 
ΒΓΟΟΕΙΟΠΙΒ. ΘΟ Πρ ββυαμέ, 

καὶ ὃ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ ἅπα5}] Ἦ. 6. 
εἰ ἰοΐα αἰέονα αἰηιϊϊα Ραγ 8 πιι  ὙΥΟΥ̓ ΜΉ, 
ν᾽ ά6]. ἱπηρατῖατη. Νδη ΟἸΠηἾ8. ΠΌΠῚΘ- 
τογυτῃ τη] ἰταο ἀσδθιβ θα α] 1018. ΡᾶΥ- 
ἰθὰΒ οσοηδίαί, αἰΐθσα ρᾶτίυπη, αἰίθτα ἰτῃ- 

Ρᾶπαηι, ΟΡΡοπί(αγ ΟΣ ἅπας ὁ ἕτερος 

στίχος τοῦ ἀριθμοῦ, ἱ. 6. 8εγΐ68 πιιίηιε- 
ΤΟΥ ραΤῖιι8. (ὐΟΠΒί ΓΟ ΟΠπΘῖη ψοτ- 
Ῥοτυμῃ ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ 1|1υδίγανὶξ 

Μδί. 8 820. 

Β. ὅσα οὐκ ὄντα---ἔχει ἀεὶ τἀναντία] 
γι ψιῖηι ποθὴ ἰιαδοανξ σοπέγαν τη, ἐα- 

γῖθη πον οαγοπέ φοάξδηι, νἹάἀθ]ϊοθὲ αυΐα 
ἔχει τὴν τῶν ἐναντίων μορφὴν ἀεί, ὅταν- 
περ ἢ, νϑ᾽ υἱἱ πῖχ, ᾿ρη18, παμηετὶ. 

ἢ ἂν τῇ ἐν αὐτοῖς οὔσῃ} ἈδοίΘ ἘΕἰ- 
αἰπαβ: φῶ ἐρβὲ βρεοϊεῖ, ψιατὶ ἴηι 86 
πανοπέ, σοπέναγία 8ϊέ. 

ἤτοι ἀπολλύμενα ἢ ὑπεκχωροῦντα] 

ΜομΊοσ 118 οβϑὶ μθο ΘΠ ΔΙ ]αρὸ σοπβίσυσ- 

οηἶθ8. ῬῬοπυπίαγ θπὶπὶ ποιηϊπαινὶ 
αυδϑὶ Ρῥτοοββιββοῖ φαίνεται. ᾽στι] πὶ 
Ἰοσὰπη ᾿θρίμμυβ ο. Χχιχ, οἵ ἀφικομένῃ 
ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαίμονι εἶναι---ὡὡς ἀληθῶς 
τὸν λοιπὸν χρόνον μετὰ θεῶν διάγουσα. 
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ε “" ᾽} ,7ὕ γ ᾽ ᾽ 7 Ν “"" 

ὑπομείναι ἐτὶ τρίω ὄντ ὡρτιῶ ψενεσθαι ; Πάνυ μμὲν οὖν, 
2 ᾿ 7, 

εῷφῆ ὁ Κεβης. 

φριάδι. 

3 Ν ͵7 “" φΦ ΜᾺ 2 ν᾽ 5 Ἀ 

Οὐδὲ μήν, ἢ δ᾽ ὅς, ἐναντίον γε ἔστι δυὰς 

Οὐκ ἄρα μόνον τὰ εἰδὴ τὰ Οὐ γὰρ οὖν. 
μα΄. Α Ε] 7 Ε ς 7 " 7 ἡ Ε] ᾿ν Ε 

ἐγῶντίον οὐγ, ὑπομένει ἐπίοντοῶ ἀλληλῶ, ὡλλὼῶ καὶ ἀλλ 
Ε ῳ .» 7) 3 Ἑ 7 ΕΣ 7 3 7 

ἄττα τῶ ἐναντία οὐγ, ὑποῤρένει ἐπιόντα. Αληθεστατα, 

ἔφη, λέγεις. 

Ολρ. 1.11. Βούλει οὖν, ἡ δ᾽ ὅς, ἐὰν οἷοί τε ὦμεν, 
-“" " “ " [ 

ὁρισώμυεθω ὁποῖω ταῦτ᾽ ἐστίν; Ἰ]άνυ γε. “Αρ᾿ οὖν, ἐφη, 

ἃ ὅ τι 
“" ζ 7 7 « » Χ ͵ὔ 

ᾧ ΚΚέβης, τάδε εἴη ἄν, ἂν κατἄσγχη μῆ μόνον 
2 7 Χ ς τ, αν ἢ Ἀν οἷ 7 2 Ν ἈΝ, Ὁ 

ἀναγκάζει σὴν αὑτοῦ ἰδέων αὐτὸ σχεῖν, ὥλλα κῶὶ ἐγοὺν- 
᾽ὔ - τω 3 »“ὦ»σ ων Ἃ [ ᾿; 5 7 

τίου ἀεὶ [αὐτῷ] τινος : ως λέγεις: ὅσπερ ἄρτι ἐλε- 
Ψ εἶ ΄, [ἢ “τῷ δᾺ ς “ -“ "57 

γομεν. οἰσθα γὰρ δήπου, ὁτί ὦ ὧν ἢ τῶν τριῶν ἰδέα κα- 
7, ἅ, ἣ» 3 "“- 3 7] Ν - 2 ,. Ἀ 

τασγη, ἀναγκή αὐὑτοις οὐ μόνον τρισὶν εἰνῶι!, αλλὺ κοι 
ο "-» Ῥ ᾽ὔ 

περιττοῖς; Ἰ]ἄνυ γε. ᾿Κπὶ σὸ τοιοῦτον δῆ, φαμέν, ἡ 

πρὶν ὑπομεῖναι) δῖε οοἀά. τηο]οτθ. Ψα]ροὸ πρινή, 4αιο Ῥ]δίοπεπιὶ 81188 ὉΒΌΠΩ 

6586. ΠῸΠ Τηθιηϊηϊ. [Ϊὼ Βοΐ]. πρινῆ. ϑοι!οοῦ ραποία ᾿Θοί᾽οπθιὰ σοιτυμρίαπι 1π- 

αἰοαηΐ. 

ΟκΑρ. 1111. ΤΑρ᾽ οὖν, ἔφη, ὦ Κ.7 Τιοπραϊῃ δϑὲ νᾶιῖὰβ σοάϊ συ ἸΘοτΙ 068 ΓΘΟΘΠ- 
5616. ΝῸΒ τϑοθριτηὰβ ααοα Ρ]υσϊηοσγαι 1 θτογιτη. 50 {ΠΡ Ὶ 15 πηᾶχῖτπ 6 σΟΙΩΡΤΌΡ ΔΙ δὲ 
Βοπίθπεϊο τϑίϊοπῖθ5 Παριίατὶ νἀ ογθίασ, θά ν. δημοί, 

σ. ἀλλὰ καὶ ἄλλ᾽ ἄττα --- ἐπιόντα ] 
Ῥ, 108. Ε. ἔστιν ἄρα --- περὶ ἔνια τῶν 
τοιούτων, ὥστε μὴ μόνον αὐτὸ τὸ εἶδος 
ἀξιοῦσθαι τοῦ αὐτοῦ ὀνόματο----ἄλλὰ καὶ 

ἄλλο τι, ὃ ἔστι μὲν οὐκ ἐκεῖνο, ἔχει δὲ 
τὴν ἐκείνου μορφὴν ἀεί. 

Ολ». 1.111. νυν. ᾿Αρ᾽ οὖν --- τάδε εἴη] 
Νοπηε φιώ ιν ἦρβ8α ποθὴ, αδεαπὲ δοη- 
ἐγατίμην φιοάάαηι, απο ποη γεοϊρλιηξ 

αἰϊαγιιηι ζογηιαγίηι σοπέγαγίμηι, {ποΥὶπέ 

ἀϊϊα, ηι, φιοάοιηφιο οὐοσιραυνενὶπὲ, ἰὰ 

οοριιπί ποΉ. 8οί λιν ϑιιαηὶ Ἰρβου μι ἰΘΉΕΥ6 
ονηιαηι, 86 οἔϊανι 86} οοπέναγὶὶ οιι- 
ιιβάαηι ἡ ΚΝ οἰ, χα ἃ βαηΐϊ, δα π6- 
ΟΟΒΒΆΤΙΟ Βα π| ποη ἰίαπι ἰγἴα, 564 οἰϊδτη 
᾿πρᾶτῖᾶ. υϊάσυϊα δαΐθπι ἱπιρᾶ οβί, 
1Ἰά Βαῦθὶ οἰΐατη σοπίγατί τη αυοάάδϑπι, 
αυοά μὲν νορδιηι8, ἰάθοαθ οβί ἴῃ ἢι- 

ἸΩ61Ὸ τῶν ἐναντίων. [{{πᾶάῤ δοοϊαϊί, αἱ 

ὨΌΙΔΘΤ5. ἰθυπδσὶ5 ῬΆΤΙΒ Πυῖηθυΐ πᾶ- 

(υτᾶη), τὸ ἄρτιον, ἈΒρουπθίιστ, Τοσαπιὶ 

5815 δχρθαϊζυση (ὐὐππιδγι5. ἰθιηθγαγια 

ταὰίαῖοπθ σουτρὶΐ, Θ᾽ Βα 6. ΘΟ ΟΠ Τὰ 
ΘΙΘΡ 5. δάθο 'ἴπ οὔποτ ψϑυθο Πα 

γτϑθοθρῖί. δὲ δαΐθη ἴφο ; ἄρ᾽ οὖν---μὴ 
μόνον ἀναγκάζει τὴν αὑτοῦ ἰδέαν αὐτὸ 
σχεῖν, ἀλλὰ καὶ μηδ᾽ ἐναντίαν αὐτῇ 
δέχεσθαι; (Οδίθτυτη 4αοα πηοὶβ βθοϊα- 

ΒΙΤΩ18 ῬΙΌΠοΟμΙΘη αὐτῷ, 1 αηὐὰπὶ ἰηνῖία 
βθηίθηίδ ἴῃ αὐτοῦ τηπἴᾶνοι5, ασαοα ἴδοις 
Ἡοϊπαάοτί,, ποθ ἀιθιίαπάμππι Ῥαϊδτη 5, 
ααἰῃ αἰϊαπμ6. ἰμη]ρτανθυῖ. Οα]ὰ5 ταὶ 
ἱπαϊοϊατη ν 6] ἱποθγία νοσαθ}} βεάθβ ἔὰ- 
οοῖβ νἱἀθέυσ Ναῃ ἴῃ αἰϊχαοί οοαϊοῖθιι5 
βουϊρίυτη θϑί ποὺ πιοάο : ἀλλὰ καὶ ἐναν- 
τίου ἀεί τινος αὐτῷ; πῶς λέγει ; 
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ἐναντία ἰδέα ἐκείνη τῆ μορφῇ, ἥ ἂν τοῦτο ἀπεργάζηται, 

Οὐ γάρ. Εἰῤγάξοι δέ γε ἡ πε- 

᾿Ἐναντία δὲ ταύτη ἤ τοῦ ἀρτίου ; Ναΐ. 

᾿Εσὶ τὰ τρίω ἃ ἄρω ἡ τοῦ ἀρτίου ἰδέω οὐδέποτε ἥξει; Οὐ 

Αμοιρα. 
[ 7 ᾽ Φι, Α 

Ὁ τοίνυν ἐλέεγον ορι- 

Ν7 ᾽ λ ᾽ 

οὐδέποτ᾽ ὧν ἐλόοι. 

ριττή : Ναί. 

ὃ "Αμοιρὰ δὴ τοῦ ἀρτί ν (α ; τα. ῥμοις Δ ΑῸΣΖ τίου τῶ τρίο ; 
᾽ 7ὔ .» ς Υ̓ ΄ 

Ανάρτιος ἂρ ἡ τριὰς; Να;:. 
»᾿ο»-“ρ; 5 5" 7 ἃ Ε [4 » ͵ ᾽ Ν 

σασθαι, ποῖα οὐκ ἐναντίω τινὶ οντῶ οως ου δέγεται αυτο 
ΟΡ, 7 “ -» ς Ἀ “ ᾽ 7" ᾽ “" 3 7, 

Τὸ ἐναντίον, οἐἱον νυν ἢ τριῶς τῷ ἄρτίῳ οὐκ οὐσῶ ενωντίο 
3 4 “.οὋ Ε] ᾿ ζ Ν 3, 5 7 5 ἀν. 9 “Ὁ 

οὐδὲν τι βμῶλλον αὐτὸ δέγεται, τὸ γὰρ εἐνῶντίον αὑτῷ ἀεί 
ω Υ͂ ἂν» ἣς “ -“ ,Ἵ Ν “ "“ω φ’ 

ἐπίῷερει, καί ἢ δυὰς τῷ περιτήῳ καὶ τὸ πὺρ τῷ Ψυχρῳ 
᾿, ᾽ ͵ 3 να. Ν ᾽ Ω Ὃν 

καὶ ἄλλω παρπολλα, αλλ ορὰ ὃ}, εἰ οὐτως ὁρίζει, μμῆ 
7 ΧΝ Ε ἣὥ Ν ἫΣ Ψ Ν , ΕῚ Χ ἃ 

μόνον τὸ ἐναντίον τὸ ἐναντίον μὴ δέγεσθαι, ἀλλὰ καὶ 
ΕῚ -“ ἋΔ κ 3 7 3 ᾿ 7 Ε ἣν 4. 9.0 μῷ « “ἃ “ὦ 

ἐκεῖνο, ὁ ὧν ἐπιφερη τί ἐναντίον ἐκείνῳ, Εῷ ὁ τί ὧν αὑτο {ῆ, 
Ε] εἿ Ἄ', ἃ Ψ Ἂ ) , Ε] ΄ δέ 

Ουτο τὸ ἐπιῴερον τήν τοῦ ἐπιφερομένου ἐναντιοτήτο ρμνῆθε- 

δέξασθα λιν δὲ ἀναμιμνήσκου: οὐ γὰρ γεῖρον ποτε δεξασθαι. πάλιν δὲ ἀνωρνιμνήσκου: οὐ γὰρ χεῖρ 

ἔλεγον ὁρίσασθαι] ϑίορ!ῃδηιβ ἀθ οοπ]θοίατα Οοτματι ἀραϊξ : ἔλεγον, ὥρισται. 
Νία]ο. 

ἢ ἂν τοῦτο ἀπερ.] 8. τὸ περιττόν. 
Τεϊπάβ ἣ περιττή (80. μορφή) ἰπί6]- 
ΠρΙτΓ ἢ τοῦ περιττοῦ μορφή. 

Ἑ. Ὃ τοίνυν ἔλεγον ὁρίσασθαι) φιιο( 
ἐσίέαν αἀἰοεναπι ἀοῇηῖνὶ ομρογέογο. 1,0- 
4υρμαϊ ρθηὰ8 τοιρῚ δα Ρ. 9ὅ. Β.--ΦΝἐ 
48. δαίθην δροάοβίη ἠθβιἀογοῖ, οσά Ὁ 
1116 ἰη46 ἃ ͵5 νϑυθὶβ : ἀλλ᾽ ὅρα δὴ, εἰ 
οὕτως ὄρ., α᾽ὶ ἀλλά ᾿τηροταίϊνο ρτῶ- 
ΤῊ ΒΒ. πὶ ΠΟΘΙ Π6η) οἴἶδπαρί, 

τὸ γὰρ ἐναντίον αὐτῷ ἀεὶ ἐπιφ.7 56. 
τῷ ἀρτίῳ: ἩΗος ἀϊεῖξ : πᾶπιὶ ἣ τριάς 
Ῥαγὶαϊ, τῷ ἀρτίῳ, 56,06" αβεγξ τὸ 

ἐναντίον, ἰ". 6. ἐπιραῦ,, τὸ περιττόν. 
ῬΡ, 105. ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο, ὃ ἂν ἐπιφ.] 

ἢ. 6. 86 ἐἰ μι φἔλαπι, φιοΐ οοπέναγλιηι 

αϑέενε εἰ, αὐ φιιοιϊ αοοεαϊέ, ἐὰ ἴρϑιιηι πιι- 
4ιαηι 6586 τϑοθρέννι)) ΘΟΉ Υ αὐλιιηι 678, 

φιοὰ αβενέ. ΜΘΙυΓ πἰχ ᾿αθοὶ οοη- 
Ἰαποιίϊομθηι οὐ τῷ ψυχρῷ, Ρτορίθυθἃ 

αυοὰ οἱ {π|ρὰ8 ἱποϑῖ. ἤς διιίθιῃ ψυ- 

χρόν οϑὶ ἴπ πυμηθῖο τῶν ἐναντίων, 1. 6. 
ΘΔΓΌΙΩ ΤΟΥ τη, 5 μα θδπέ πγαζιιατα Θ0Π- 
ἰταυ]οίαΐθιη, αὐ ἸΙοαυᾶτ σα ΜδοτοθΪο, 

Θυοοῖτοα ἐπιφέρει τι ἐναντίον ἐκείνῳ, 
ἐφ᾽ ὅ τι ἂν ἴῃ : αθοτι δπῖτ τὸ ψυχρόν. 
Θυς ααυτὴ ἰΐα βἰπί, παπαηυᾶτῃ δέξεται 
τὴν τοῦ ἐπιφερομένου ἐναντιότητα, πῦπ- 
4081 ΟΔΙΟΥΘΠΙ ἴῃ 86 τϑοὶρῖθί. ϊοϊζαγ 
δυΐθη) τὸ ἐπιφερόμενον, αυϊάφαϊα δὉ Α]1- 
αὰ0 8111} οὐυϊάαπι τοὶ αἰϊουίασ, (θέθσαιῃ 
Ὧ6 4Πυθ6π) ἴοτίβ οὔθ αὶ μος αὐτὸ τὸ ἐπι- 
φέρον, οδῖ ἰνϑοὸ τρίτο σϑυθοσγαπι ἀπία- 

σρἀδπάυμι ὃ ἂν ἐπιφέρῃ τι, ἃ ἴαιῃ ] ασὶ 
ΒΘΠΠΟΠΘ τϊηΐ πη 1114 8] 16 πᾶ. 

οὐ γὰρ χεῖρον] Ναηι αὐπιοάιιηι εἰ 
“πιονὶξ. ν. ἱπίρρ. δᾶ Ασ᾽βίορῃ. Ἑφυϊ, 
ν. 86. οἱ ϑυϊάαβ ν. Οὐ χεῖρον.---) οἰ πᾶδ 
Ροϑβὲ τὴν τοῦ ἀρτίου Ἰηί6}}. ἰδέαν 5. μορ- 
φήν. Τουτα 6]}10515, αυδ πη νϑι]οτα ᾿ἰοτὶ 
ΠΊ55. 5 5.0} 158θπῖ. --α τὸ διπλάσιον 
σομ το οσὰπὰ νουθὶ5 τὰ δέκα, τος 56 πδὰ: 
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᾿ ἐν 3 ζὦ».: 4 ᾿, “ Ἃ δόαι, 4 τ 3 δέ 

πολλάκις ἀκούειν. τῶ πέντε τὴν τοῦ ἀρτίου οὐ δέξεται, 
ΠΟ Ἢ ͵ . - -“ ὃ δ ΄, ὦ ἡ 

οὐδὲ τὰ δέκα τὴν τοῦ περιττοῦ, τὸ διπλάσιον. τοῦτο μὲν 
“ εἶ δια. 2. 3 7 “ ΝΥ Ἀ - -“ 9 

οὖν καὶ αὐτὸ ἄλλῳ ἐναντίον, ὅμως δὲ τὴν τοῦ περιττοῦ οὐ 
Ν ευ “ Ἃ 

δέξεται: οὐδὲ δὴ τὸ ἡμιόλιον οὐδὲ τἄλλα τὰ τοιαῦτα, τὸ 
[2 Χ Ὁ" 

ἥμισυ, τῆν του 
»ρ»υ ᾽7 

τοιαυτῶ, εἰπερ 
“ Ἃ, -“ « 

ἔπει τε καὶ ξυνδοκεῖ σοι οὕτως. 

Ὁ“ ΧΝ δ “ Ν 7 Ἃ 

ολου, καὶ τριτημνόριον αὖ καὶ πᾶντο τῷ 

Πάνυ 

σφόδρα καὶ ξυνδοκεῖ, ἔφη, Καὶ ἕπομαι. 

Οκλρ. ΠΙΝ. Πάλιν δή ῥμοι, ἔφη, ἐξ ἀργῆς λέγε.- καὶ 

μῆ μοι ᾧ ἂν ἐρωτῶ ἀποκρίνου, ἀλλ᾽ ἄλλῳ, μιμούμενος 
Ε] ͵7ὔ 7] ᾿ 3 τὶ Χ “" , ᾽ ͵ Χ 

ἐμέ. λέγω δὲ πῶρ ἥν τὸ πρωτον ἐλεγον ἀποκρισίν, τῆν 

ΟΑΡ. ΤΥ, ᾧ ἂν ἐρωτῶ] Μ᾽ εἰ. επί, ὃ ἂν ἐρωτῶ, δἀνριβαηία ἴρϑᾶ σνϑυθοσαῃὶ 
Αϑηίθπηιῖ. 

πλλογ 8 αϊπαγῖιι8 πιηφιαηι ἢδθέ πι- 
ἨΔΘΊ 15 ῬαῚ ; πθς ππηιογι8 ἀθπανῖιϑ, ατιρ10 

ἡπα)οΥ ἀἰ 6 φυϊΐϊπανῖο πηλοῦο, πη ψιαηὶ γ16έ 
Δ ΕΥ 5 ἡηὴρα}. Οὐ 51 ἰεπθᾶβ, βαυὰ 

ἀπο} 15. νἱάθοιίαν Ἰηἰουρυθοίαίο ῥχοχὶ- 
τ τη ΨΘΙΌοΟτατα, ηααὦ Ηοϊπάογ, 1π- 

γ] 015 ΠΠΌΓ15 5ῖσ σουτραθραΐ: καὶ αὐτὸ ἄλλὸ 
ἢ ἐναντίον. ΕϊΘηΐτα τοῦτο ἱπι6]Π]ρΊυΓ 
τὸ διπλάσιον; δῇ ἄλλῳ δυΐθπι Ἰηθπῃίθ 
οορὶίαπάαπι οϑὲ ἢ τῷ περιττῷ. Νεβαὰθ 
οηΐῃ τὸ διπλάσιον οοπίταγίυτη οϑὲ τῷ 

περιττῷ, 568 τῷ ἅπλῷ 5. τῷ ἡμίσει. 
Τίδαὰθ βεηίθηϊια σϑυροσυτη πῶ αβί: 

ἀπ ρίνηι ἐρίξιν οἰ δὲ ἔρδιίηι αἰδί οὐ! αὴλι 
δὲἐ οὐπ ταν αἰ τῷ περιττῷ, ἑαπιεῆ 

Ζονγηιαηι ἐπιραγὶ αἐβ πο γοοὶϊρὶεί. Υ εἸ- 
ὉῚ ΠΌΙΏΘΤῸΒ. ἀΘ ΠΣ 5 απ. ΠΟῺ [ΟΙΤη 

᾿πῆραν 8 παϊηθγ, 56 ἃ 5ρθοῖοὶ 6).85, πὰ- 
ΠΙΒΤΟ ΠΌΪΠΔΙΟ, σΟΠίγα 5. 5]ζ, [ΘῈ 

Πυπαυδτη ἢθί ΠΙΙΠΙΘΙΒ ΠΏΡΑΥ. ῬΓ͵ΟΧΙΠΙᾶ 
55 Ἰυηραβ: οὐδὲ δὴ τὸ ἡμιόλιον οὐδὲ 

τᾶλλα τὰ τοιαῦτα, τὸ ἥμισυν καὶ τριτη- 

μόριον αὖ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα (δέ- 
Χεταιὴ τὴν τοῦ ὕλου. Μίάἀο]οεί ΡΔῚ8 
αἰηυϊαϊα, ἰογἐϊα, Ὑ6]., δἰβὲ ποῦ μαρθης 
ἐοέτιι ΒΟ] σοπ συ υτη,----πᾶπὶ 1ἃ ἀυΣ6 
Ῥαγἐϊ οὐηπμἶπο ΟΡΡΟΒΙ τ ϑϑέ ---- ἢ [Δ] 6 

ἐοΐμηι πὸπ ἰπ 86 τϑοϊρίυπέ δὺΐ δαπιϊί- 
Ρμαά. 

ἰαπέ, 5864. 6]0β ξοσπιᾶπι ῥιοῖβιιβ ἀΒρΘιν 
ΔΉ ΓΟΓ. ' 

σαν. ΠΥ. 5. μή μοι ᾧ ἂν ἐρωτῶ ---Ἶ 
Ησοο ἀἰοῖῦ : “ΠΟ]} ΤΆ} τροπάρια δοάοι 
νοοΆΡυΪο, 10 ἴῃ ἱπίοιτορδπάᾶο - 55 

ἕαθτο, 8ε 4 ρμεῚ 8]1υἀ σθηὶ βίρηϊῆοα. ΨῈ]» 

0Π] ααστη 6χ (6 ασσο, Πυδπᾶτη τ (οΥ- 
Ρὰ8 οαἰΐάμηι Βαϊ, π ἀϊοᾶς σαίογο, 568 

ἦρηιθ. [Ἰίδαπα ρουρϑυᾶτη συ]ρὸ ἰΘρΘ θδ[ῸΣ 

ὃ ἂν ἐρωτῶ---αλλλὰ ἄλλο. Δ α]ε αὐΐθτα 
Θοοχδίαβ. 5101 11 ΤΘΒροπάθυὶ, τὸ ποηιῖ- 
ὩΘίαΥ ΞΡΘΟΙ65. ῬΌποιβ, δὰ αυοᾶ ρεχίϊ- 
ποαύ 1Δ, ἀθ αὰο αυςβινουϊέ, ποῦ ΘΟ ἢ ὰ8 
Ἰρβι πη. 

λέγω δὲ παρ ἣν τὸ πρ] “οἷο ἃ (6 
ΠῚ 18. ταβροηα θη, αυἷα νἱάθ0 οἱ ἱπί6]- 
Ἰρο (ὁρῶν) εχ 118, 48 τποάο ἀΐβρα- 

ἴανῖταιβ, (ἐκ τῶν νῦν λεγομένων. α. 688.) 
Ρτείθυ 1ΠΠᾶπὰ ΤΟ ΒΡΟΠΒΙΟΏΘση, Παδτη ΒΌΡΤᾶ 

(παρ᾽ ἣν τὸ πρῶτον ἔλεγον ἀπόκρισιν 

9. 49. Ρ. 100. ο. Ρ.) οδίθπαϊ ἀδιὶ ροβ558 
τϑοΐίθ οἵ εἰπθ 110 ΕΥΤΟΙῚ5. ρουίσα]ο (τὴν 
ἀσφάλειαν), ἀδ1 ῬΌ5586. ἃἰϊατη θυ νϑ- 
τὰ δὲ εεσῖϊδη (ἄλλην ἀσφάλειαν). 
ΕΊΒΟΗΕΗ. --- πη ΡΥΟΧΙ 8 Ἰερατη. ΟΌΠῚ 
Ηεἰπάοτῆο : ὅταν τί ἐν τῷ σώματι, ὅτι 

ὅταν θερμότης εἰ ὅτι ὅταν πῦρ. ΑἸϊίοτν 
δηϊπὶ βθηίθηςία ἱπορία εθί, ἘΠ σοπῆτι- 

υ 
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» 9 “" -"“ Ἵ Ϊ͵ "“, ᾿ 

ἀσφαλῇ ἐκείνην, ἐς τῶν νῦν λεγομένων ἀλλῆν ὁρῶν ἀσφά- 
᾽ Ν 7 7 Ὧν δα ,» “» 7 Ε Λ 

λείαν. εἰ γὰρ εροιὸ με ᾧ ἂν τί ἐν τῷ σωμῶτι ἐγγένηται, 
Ἀ Ἷ ε Ἁ αι "“᾿ 

θερμὸν ἔσται, οὐ τὴν ἀσφαλῆ σοι ἐρώ ἀπόκρισιν ἐκείνην 
Α»ο “» [ἢ ΤΣ «ἃ » ᾽ Ν 7 " -“ 

σὴν ἀμαθῆ, ὁτι ᾧ ἂν θερμότης, ἀλλὰ κορνψοτέρων ἐκ τῶν 
ον. οὐ δι, ἐν ς τὺ τῶν -" Ἃ ἢ 

νῦν, ὅτι ᾧ ἂν πῦρ᾽ οὐδὲ ἂν ἐρη, ᾧ ἂν σώματι τί ἐγγένηται, 
"ἢ ᾽ δ ον ΔΩ͂ ἃ 7, Π 9. ' δ 7, γ᾽ 

γοσήσει, οὐκ ἐρώω, ΟΤέ ὡ ὧν νοσος, ὡλλ ῳ ἂν πυρετος" οὐὸ 
δ “ 9 ἘΣ Ἵ λ ἘΣ “ἃ 
ᾧ ἂν ἀριθμῷ τί ἐγγένηται, περιττὸς ἔσται, οὐκ ἐρῶ ᾧ ἂν 

ζ΄ Ε] “᾿ λ Θο Ν 

περιττοτῆς, ἀλλ ῳ ἂν μονάς, καὶ τἄλλα οὕτως. ἀλλ᾽ 
[γ 7 ἴων ΜΓ 3 ] ͵7 

δρῶ, εἰ ἤδη ἱκωνῶς οἱσθ ὅτι βούλομαι. ᾿Αλλὰ πάνυ 
ς -“» "ὕ ᾽ τὰ 7 Ψ 3 “Ὁ " ΚΑ Υ 

ἐκῶνως, ἐεῷη6. Αποκρίνου δή, ἡ δ᾽ ὃς, ᾧ ἂν τί ἐγγένηται 
ων 7 “ ᾿ 7 ᾽ 

σώρμνωτι, ζῶν ἔσται; Ὧι ἂν ψυχή, ἔφη. Οὔκουν ἀεὶ 
“Ὁ “ 7 »“,μ “ 

τοῦτο οὕτως χει; ΙΠώς γὰρ οὐχί; ἢ δ᾽ δε. Ἢ ψυχῆ 
" ε “ἃ » ΔΝ ᾽ '  , ἃ ἔφα ὁ ἐν ’ 
ἄρα ὃ τι ἂν αὐτὴ κατάσγη, ἀεὶ ἥκει ἐπ᾿ ἐκεῖνο φΦερουσῶ 

ν ᾿ 7 7ὔ 7 "“- 

ζωήν; Ἥκει μέντοι, ἔφη. Πότερον δ᾽ ἔστι τι ζωῇ ἐναν- 
, ἣ , ἢ ἢ , ἽὝ 

φσίον, ἢ οὐδὲν; "ἔστιν, ἔφη. Τί; Θάνατος. Οὔκουν ἡ 
Ὕ Υ Η 7, “ δΐγ νοΐ ͵ “.Ὰ - ᾽, ͵ 

ψυχῆ τὸ ἐναντίον ᾧ αὐτή ἐπιῷερει ἀεὶ οὐ μή πότε δεξη- 
ς Ε “ 7] ε 7 Ἀ 7 Ε 

σωϊ, ὡς ἐκ τῶν πρόσθεν ὡμολόγηται; Καὶ μάλα, εφη, 
Υ̓ Ψ 

σφόδρα, ὁ Κεβης. 
“" ἃ Λ, 3 Ἁ "-“, 

τ ομῷ ἐμ λων γ᾽ ουν; τὸ μνῆ δεχόμενον Τὴν τοῦ ἀρ- 
Δ, ο“ρ ᾽ , Χ 

τίου ἰδέαν τί νῦν δὴ ὠνομνάζομεν;; ᾿Ανάἄρτιον, ἔφη. Τὸ 

ᾧ ἂν τί ἐν τῷ σ.] ΑἸά. Βα5. 1. 2. οὐ τηῦ]ἰ οοἀά. ὃ ἂν τί ἐν τῷ σώματι. τ. ἃπποί. 

Μοχ ΑΙάᾷ. 85. 1. 2. οἱ οοάά. Βοά]. Ταῦ. 411}, ὅτι ὃ ἂν θερμότης. 

ἐγγένηται, περιττὸς ἔσται] ὅδϊο οοἀά. ρ] υτῖταϊ ᾿ΐατι6 ορίϊπις ποίϑ, Ὑϑέξ, ϑάϊεε, 

περιττόν. 

Οὔκουν ἣ ψυχῆ] ΑἸϊησοί ςοἀᾷ, ἣ ατίἱσα]ατα οἰηϊξξαπέ, ν. δά οᾶρ. χαι. Ἦοσο ἴοσο 

ΘῸΠῚ ΟὈΤῚ ῬΙ ΓΊΤΩΒ ΟΡ ΙΠΙ Βα 6 [1 Υ]5 [ΘΠ ΘΥΤΩ. 

τπᾶπὶ οοὐά, ᾳυοδατηηοίίο οἱθραηίοθ σώματι τ. ἐγΎ γ. ἰάοπι ἔδγθ εἰρηϊῆσδξ, 
ἀοοιἰββιταὶ υἱτὶ σοπ]θοΐαταᾶπι, ααοσαθ πυρά ἐάν τινι σώματι τί ἐγγένηται. Ὁ ε- 
ποη Ραιοὶ ὃ ἂν τί ἐν τῷ σ., ἃς ἀοἰπάθ ἴοθτιπι (6 ἰἰδο ἱπιθστοραιϊοηῖβ ἔογπια ν, 

ὅτι ὃ ἂν θερμ. δοτὶρίαπι Θχ θθπὶ. ΑἸἰὰ Μαζί, δ 690. 
ταῖϊο οβδὲ νϑυθοσυτη βοηυθηίαμι ᾧ ἂν σώ- ν». Οὔκουν ἡ ψυχὴ τὸ ἐναντίον ᾧ 

ματι τί ἐγγένηται κ. τ. Δ.,) υδὶ νυϊραίαλ αὐτὴ] ἢ. 6. τὸ ἐναντίον τούτου ὃ αὐτὴ 
Ἰθοῖῖο νϑγιβϑίτηα οϑῖ, Νὶπίταπ ᾧ ἂν ἐπιφ. 
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δὲ δ. ν᾿ ͵ὔ λυ Ὁ Ν ν δέ 

ὃ δίκαιον μὴ δεχόρνενον καὶ ὃ ἂν μουσικὸν μῆ δέχηται; 
Ων Ἰ ᾿ 

Αμουσον, ἔφη, τὸ δὲ ἄδικον. εν ὃ δ᾽ ἂν θάνατον 
»“ ] " 

μὴ δέχηται, τί κωλοῦμεν; ᾿Αθάνατον, ἔφη. Οὐύκουν 

ἢ ψυχὴ οὐ δέγεται θάνατον ; ὑ-. ᾿Αϑθάνατον ἄρα " 
΄ ᾽ 7 ἊΣ 2] ᾿ “ Ν ν 7 

ψυχή; ᾿Αθάνατον. Ἰδέεν, ἐεφη᾽ τοῦτο μὲν δὴ ἀποδε- 
"»οΣ᾿ ᾿-Ὸ “Ἃ »ν »"᾿ Ν ᾿- ς φυ 

δεῖγθαι φῶμεν; ἤ πῶς δοκεῖ; Καὶ μάλα γε ἱκανῶς, 
ἃ} 7 Δ᾽ εχ ᾽ “ Ω’ "4 3 φως (ἃ 

ὦ Σώκρατες. οὗν, ἤ δ᾽ ὁς, ὦ Κέβης; εἰ τῷ ἀναρ- 
Ζ Ε " “ 3 7 ἱΟχ " Ν 7, “ἃ 

σίῳ ἀναγκαίον ἢν ἀνωλέεθρῳ εἰνῶΐ, ὥλλοὸο τί τῷ τριῶ ἢ 
3 ,, “λ “ “ ΧΝ Ἵ 7, ᾽ Χ Ἀν δΔᾳ 

ἀνωλεθρο ἂν ἦν; Πῶς γὰρ οὐ; Οὔκουν εἰ καὶ τὸ ἀθερ- 
- ἰσχ Ἃ “ δ “ὦ ζ΄ Ν Ἅ 

μον ἀνωγκοῖον ἦν ἀνώλεθρον εἰναι, ὁπότε τίς ἐπὶ γιόνω 
᾿ 3 ὧ ε 7 Δ ς - ἘΤ “Ὁ Δι Μ 

θερρυὸν ἐπαγάγοι, ὑπεξήει ἂν ἡ γιῶν οὐσὼ σὼς καὶ ἀτῆ- 

Ολν». ΤΙΥ͂, εἰ καὶ τὸ ἄθερμον ἂν. ῬΙυιίταὶ οοἀά, εἰ τὸ θερμὸν ἂν. ΜΙοΞ6. 
ΝΝΙμαΐσυτη υἷα νοσα θα] τα ἄθερμον, ῬΓΟΡΙΕΥ Ορροβιίδιη σόσθῖῃ ἃ Ῥ]αίομο πος}ββιίαϊα 

αυδάδτα ἤοίαμη, Υἱχ πβαθδτη τορουϊΥ ρῥτρίθγαμαπι μος ἰοσο, πἷπο 50 ῬΟΒΌΘΙΘ 

θερμόν, ϑθπίθης Ῥᾶτγαπι 1111 ρου βροᾶο 685. 

Οκρ. ΤΙΟὺ. π. Δμουσον, ἔφη, τὸ δὲ 
ἄδικον] ῬΙθηΐαβ ἀϊοὶ ροίοθταϊ τὸ μὲν 
ἄμουσον, τὸ δὲ ἄδικον. ϑεά ἐδ οπηΐδθβο 

ὃ μέν βεσυεπίε ὅ δέ ν. δα ῬΒΙ6Ρ. ρ. 108. 
60]1. Ἡδυτηδππη, δά ΨΊρου. Ρ. 699. 

τί καλοῦμεν] ηῖιο ποηιῖηδ υοσαηιι8 3 
αὐ Ῥαυ]ο δηΐθ τί νῦν δὴ ὠνομάζομεν ; ν. 
ΔΙ Κομαν. δὰ ῬΠπἾἶ55. ν. 12. δἱ τηθᾶ 
ἃ ῬΏ16Ρ. Ρ. 111. ϑγιωροβ. ρΡ. 212. 6. 
εἰ δὲ ὅ τι καὶ ὅπῃ χαίρεις ὀνομάζων, 
τοῦτο ὀνόμαζε. 

Οὕκουν ἢ ψυχὴ οὐ δ. ΟἸγιηρίοάοταθ : 

ἡ ἀπόδειξις πρόεισιν ἐκ τῶν ὑποθέσεων 
τοιῷδε συλλογισμῷ" ἣ ψυχὴ ᾧ ἂν παρῇ, 
ξωὴν τούτῳ ἐπιφέρει. πᾶν δὲ ὃ ἐπιφέρει 

τι, ἄδεκτόν ἐστι τοῦ ἐναντίου αὐτῷ. ἣ 
ψυχὴ ἄρα ἄδεκτός ἐστι τοῦ ἐναντίου ᾧ 
ἐπιφέρει. τὸ ἐναντίον ἐστὶν οὗ ἐπιφέρει 
θάνατος. ἣ ψυχὴ ἄρα ἄδεκτος θανάτου. 
οἵ. Μαχίπι. Τγν. 1)155. χν, ὅ. ΑἸοΐη. 
Ῥουσί» ῬΊ]αΐ. σ. 29. Θχίτ. 

ἄλλο τι τὰ τρία ἢ ἀνώλεθρα "Ἄλλο 
τι ἤ εϑὲ ποῆπο. ν. Ἀροϊορ. ο. χιι. Οτὶ- 
ἴοι. ο. χιν. Νοίαπαα ᾿ϑϑὲ σϑῖὸ ςο]]ο- 
Οδ(ΙΟ συγ ἢ}, ἀξ ΘΧ σα ]σαγ] γαίοπθ 

ἢφθο εβ88 ἀδβρεβεαί: ἄλλο τι ἣ τὰ τρία 
ἀνώλ. ἘΠ νἱάδο 5ὶς ἴῃ Π10τ15 ΠΟΠΠᾺ]]15 
Βορίατα Θχβίασθ, υὖὐ ἀυθΙΔῚ1 ροββιέ, 
αὐϊὰ ργὸ σοῖο Παροπάυτη βὶΐ,Ἠ [άἄθῃὶ 
ἰδιηθη ϑϑυθοσατα οτάο ἰπΐτὰ Ρ. 106. Ε- 

ἄλλο τι ψυχὴ ἤ, εἰ ἀθάνατος τυγχάνει 
οὖσα, καὶ ἀνώλεθρος ἂν εἴη. ΒοΟΚΚΟΙὰς 
ἤ ἀθίδνῖε δαοίουαία πομπ] ]οσυτα οςΟἀ]- 

ΟἸΠ. 
Ῥ, 106. ὅπότε τις----ἐπαγάγοι] Ηες 

αασμὰ ἀθ δοίζίομε ἔγθαυθηίϊιβ τερϑεϊία 

Ἰη 6101 ποῖ ροββίπί, τϑίευτι δαίθμι π6- 
οθβϑασῖο ἀδθρθαῃΐ δὰ ἰϑβία : ὑπεξήει ἂν ἧ 

χιών ; ἀυδθιίαη πο ροΐθϑέ, ααἷπ ορίᾶ- 
ἄνα ἰΙαθθ αι οοπίταχεηί. ΑἸ]ααοί ΠΡ τὶ 

ἐπάγοι Ἰιαθαπί : ἀπὰ5 ἐπάγη : 8111 ΑΙ ἸΘΥ 
ναυϊᾶπί. Τιθροπάστῃ υὐαὰε νἱἀοίυτ ἐπῆ- 
γεν, αυοὰ οομ]εοὶϊξ Ηδιμάοτέ, Ἐδάθτιη 
σοπβίγασο πιοχ οὔνϊα : ὅπότε ἐπὶ τὸ 
πῦρ ψυχρόν τι ἐπήει, οὔποτ᾽ ἂν ἀπεσβέν- 
νυτο, ΑΌΪ ΒΘΚΙΚοτιιβ. ἐπίοι ἀθαϊέ, ἱποοτ- 
ἴατη, πατη ΘΧ σοπ]εοΐατα δη ἔγθίαβ ΠἰΌτο- 
ταπι βυουαπ διοίοτ ταί, Νοβίτὶ αυϊάθηι 

οοάϊοοθ5, Βεκκοηδηῖὶθ ποῦ ἀοίρυϊοτθϑ, 

ΠῸ ΘΟΠΒΘη88 ἐπηει ἰπΘ ΠίΌΓ. 
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156. ΡΙΑΤΟΝΙῚΝ 

, ᾽ Ν “ἃ ᾽ Ἷ 7ὔ ἠδ᾽ Ὗ ε ,ὔ ᾽ν 

κτος; οὐ γὰρ ὧν ἀπώλετο γε, ουὐ αὖ υπομενουσοι ἐδε- 
3 »ν ΓΜ 7 ε ᾽ 

Αληθη, ἔφη, λέγεις. Ὥς ὃ 
Ψ ο “λ ᾽ Χ " ᾽ Ά “ . ὦ ϑυλ. 

αὕτως, οἶμνοι, κῶν εἰ τὸ ἄψυκτον ἀνώλεθρον ἦν, ὁπότε ἐπὶ 
ἈΝ "“᾿ ᾿. 8 ΄ ᾽ ᾽ “ 5 7 ὙΝ» 

τὸ πῦρ ψυχρόν τι ἐπήῆει,, οὐποτ ὧν ἀπεσβέννυτο οὐὸ 
Ε Ν - Δ Ν 7 

ἀπώλλυτο, ἀλλὰ σῶν ἂν ἀπελθὸν ῴγετο. 

ξατ᾽ ἂν τὴν θερμότητοι. 

᾽ἾΑ 7 Υ 

Δγαγκῆ, ἐφῆη. 
Ε Ν ΚΦ ᾽ ᾿βυθ Ν -» ᾽ ἣ 

Οὐχουν καὶ ὧδε, εἐῷη, ἀνάγκη περὶ τοῦ ἀθανάτου 
᾽ - 2 Ν ὦ ΄ Ν᾿ ὧᾧὦ ᾿ς ὥσῳ 5 ᾽ 7 

εἰπεῖν ; εἰ μὲν τὸ ἀθάνατον καὶ ἀνωλεθρόν ἐστιν, ἀδύνατον 
“,“ ῳ0 ᾿ μβι, 3 σον ᾿ ων ἔ ΄ 

Ψυχῆ, ὁταν θάνωτος ἐπ᾿ αὐτὴν ἰη, ἀπόλλυσθαι θάνατον 
ἧς Ν δ) ᾽ ων 7 μ᾿ 7 ᾽ δ, Ψ ' 

μὲν γὰρ δὴ ἐκ τῶν προειρημένων οὐ δέξεται οὐδ᾽ ἔσται 
-“ { Ὁ 7 3 μὴ δ " »Ἀ17 

τεθνηκυῖα, ὠσπερ τὼ τρία οὐκ ἔστωι, ἔφαμεν, ἄρτιον, οὐδὲ 
᾽ Ἐκ , » Νὰ ᾿ Ν - γ᾽ Υ,) 7: 

γ᾽ αὖ τὸ περιττόν, οὐδὲ δὴ τὸ πῦρ ψυχρόν, οὐδέ γε ἡ ἐν 
“ . ἶ 60 7 λλὰ ’ Ἂ λύ ᾿ς Ε " 

τῷ πυρὶ θερμότης. ἀλλὼ τί κωλύει, φοίη ἂν τις, ἄρτιον 
Ν Ν Ἀ Π : " 7 Ὁ ὅς 4 Ἵ 

μὲν τὸ περιττὸν μή γίγνεσθαι ἐπιόντος τοῦ ἀρτίου, ὥσπερ 
ε 7 3 7 ἌΧ - “δ ἄν 7 Ἵ 
ὠῤνολογήται, ἀπολλυμένου οὁεὲ αὐτοῦ ἂντ ἐκείνου ἄρτιον 

,ὕ “ “" -2. « 7 5 
γεγονέναι; τῷ ταῦτα λέγοντι οὐκ ἂν ἔχοιμεν διωμνά- 

Ὁ“ ᾽ Ε Ψ ᾿ Χ Ν 3 δὰ εν, ᾽ Λ 

γεσθαι, ὁτί οὐχ ἀπολλυται τὸ γὰρ ἀνᾶρτιον οὐ ἀνωλε- 
ἀμ, ὁ ΠΡ οἴ 5 “ ε 7 ον» ε ὲὰ2 “Ἃ 

θρόν ἐστιν ἐπεὶ εἰ τοῦτο ὡμολόγητο ἡμῖν, ῥᾳδίως ἂν διε- 
᾽ Ὧ Ἵ 7 ρων 9 7, Ἁ Χ Χ Ν 

μαχόμεθα, ὃτι ἐπελθόντος τοῦ ἀρτίου τὸ περιττὸν κοὶ τῶ 
7, " ᾽ ᾿: ἣν εἶ Ν Χ Ὰ " Ν 

ΤρΙΟΣ οεγετουι σον τα κοΐ Τέρι σύυρος 5.2] θερμοῦ και 

ἀπολλυμένου δὲ αὐτοῦ ἀντ᾽ ἐκ. Βοά]. εἴ ρῬδποὶ 811 ἀπολομένου. 

κἂν εἰ τὸ ἄψυκτον] ὙΥ̓͂ γί(ε πη. ςοηΐ. 
ἄψυχον, 4αὰ0 πὸὺπ ορὰβ εϑβίῖ, φαυτῃ Ῥ]αΐο 
δά ργρσθϑβύση {Ππ4 ἄτηκτον τϑϑρ]οἷαΐ, 

Β. ἀπολλυμένου δὲ αὐτοῦ ἄντ᾽ ἐκείνου 

ἄρτιον γ.1] ὕὺιταπιαὰθ Ριοποπιθη, εἴ 

αὐτοῦ εἰ ἐκείνου, δᾷ τὸ περιττόν τοΐετθη- 
ἄσπι οβί, μος βθῆϑβυ; φηιηι ατἕεηι τὸ 
περιττόν ἱπέονὶοτὶξ, 6718 ἴοῦο τὸ ἄρτιον 
ογἱνὶῦ Ἐοάθιῃ τηοάο ἰμηΐτα ἢ. 111. α.ἅ 

τὰς δὲ ὥρας αὐτοῖς κρᾶσιν ἔχειν τοιαύτην, 

ὥστε ἐκείνους ἀνόσους εἶναι, ΌΪ αὐτοί 
οἱ ἐκεῖνοι αὦ ἰάοπι βαθ)] οίατη τοίθσαϑ. 
ΒΌΛΙ ΡὮΤ. Ρ. 14, ν. αἰτεῖν τε φῃὴδς αὐ- 
τοὺς (τοὺς θεούς) καὶ διδόναι ἐκείνοις ; 

Χεπορ. Ουτορ. τν. 2, 12. τέλος δ᾽ εἷ- 
πεν, ὅτι ἡγήσοιντο αὐτοῖς οἱ πεζοί, ἐκεί- 
νου δὲ ἕπεσθαι σὺν τοῖς ἵπποις ἐκέλευσεν. 

1014. τν. ὅ, 20. ἡνίκα οἱ φίλοι αὐτοῦ 

τοὺς ἐκείνου ἐχθροὺς ἀπολλύουσιν. ν. 
Ηοϊηάοτῇ, δὰ ρ. 11]. ἃ. οἱ ϑομβμειάοσ. 
δα Οὐτορ. ν. 2, 28. 

ο. τῷ ταῦτα λ.---Ἴ Διαμάχεσθαί τινι 
ὅτι οὐκ ἀπόλλυται Θϑὲ : οοηξεπάενε σοη- 
ἐγα αἰϊφιιεγυ πιιπιθτιιπι ἐπιραγ θην ποθὴ ἦν- 
ἐετῖγο. 

εἰ τοῦτο ὡμολόγητο ἡμῖν] 8ὲ ποὐὶδ 
σοπδίαγεΐ, δὲ (6 ἐο σοηβεπεϊγεηιιδ, πππιξ- 

γίωσι ἐπ ραγ πὶ Ἡα ΠΟΥ Ὲ πέρι ἵπίεγίγο. 



ῬΗΔΏΟ, 151 

-» ᾽ 6 Ἃ ,ὔ Ἃ "7 ᾽7 Ν 
σῶν ἄλλων οὕτως ἂν διεμαχόμεθα. ἢ οὐ; Πάνυ μὲν 
" ᾽ “ Ἁ -“"» ἽΝ Ὁ 3 7 ΧΝ ν,. 

οὖν. “Οὐκοῦν καὶ νῦν περὶ τοῦ ἀθανάτου, εἰ μὲν ἡμῖν 
ε » ἃ, Γ “ ΝΆ -- 7 Ν “ 

ὁμολογεῖται καὶ ἀνώλεθρον εἰναι, ψυχή ἂν εἴη πρὸς τῷ 
,ὕ " Ν , ᾽ Ν ἂ ᾽) ἍἋ 7 

ἀθάνατος εἰναι καὶ ἀνώλεθρος" εἰ δὲ μή, ἄλλου ἂν δέοι 
7ὔ ᾽ ᾽ “(ΝΑ δὰ 37 ζ 7) ἔ "-Ὡ 

λόγου, ᾿Αλλ οὐδὲν δεῖ, εῷη, τούτου γε ἐνεκω σγολῆ 
τὖΥἣΗῃ 7 ,] Ἀ Ν Ι ᾽ ὁ ἡ. 

ψὰρ ἄν τι ἄλλο φθορὰν μὴ δέχοιτο, εἰ τό γε ἀθάνωτον 
ν΄ 3 Χ 7 

καὶ ἀΐδιον φθορὰν δέξεται. 
ς ΄- ’ “ ΄7 Ἔ 7ὔ 

(κν. Ο ΤΑ ΤΗ α Ο δὲ γε θεὸς, οἰμνῶι, εφῇ ὁ Σωκράτης, 
Ν, δ... Ἃ Ν “ “ τὴ Χ 397 ᾽ 3 ,ὕ ᾽ 

κοι αὑτὸ τὸ τῆς ζωῆς εἶδος καὶ εἴ τί ἄλλο ἀθάνατόν ἐστι, 
ἃ 7ὔ “ « 7 7 3 δ 

παρὸ πῶντων ὧν ὁμολογηθείη μηδέποτε ἀπόλλυσθαι. 
Ν 7 ΄ ᾿ ἢ 7 ᾽ ψ' ἡ 

Παρὰ πάντων μέντοι νή Δίω, εφῆ, ἀνθρώπων ΄σΖε χαΐ ετι 
».ς“ 3 Ὡ: Ν » ε ᾿,, Ἁ Χ 3 »ἢ, 

μᾶλλον, ὡς ἐγώμνωι, πωρὼ θεῶν. ᾿Οπότε δὴ τὸ ἀθάνατον 
Χ 7 , 3 Χ 7 2 3 7ὔ 

καὶ ἀδιάφθορόν ἔστιν, ἄλλο τι ψυχῆ ἤ, εἰ ἀθάνατος 
ὰ “ ν. , “ ᾽ .Ὀ ἜΘ κα 

τυγχάνει οὖσοι, κωὶ ἀγώλεθρος ἂν εἰη; 1]ολλὴ ἀνάγκη. 
᾽ ͵7ὔ ὔ 7 ἀῶ κ " ἣν δ ,7ὔ Ὁ 

Ἐπιόντος ἄρα θανάτου ἐπὶ τὸν ἀνθρωπον τὸ μὲν θνητόν, ὡς 
3) 3 ᾿ιἾ Ἔ! ΄, ΧΦ Σ , Ξυ ,.ζὦ “- Ν χ δ ΄ὕ 
ξοίκεν, αὑτοῦ ἀποθνήσκει, τὸ δ᾽ ἀθάνατον σῶν καὶ ἀδιάφθο- 

7 7 - -“οσΟσ “- Ἂ; 7 

ρον οἶγετοι ἀπιόν, ὑπεκγχωρῆσαν τῷ θανάτῳ. Φαίνεται. 
ἷ Ἶ "“ 37 2] “ Υ͂ Δ {19 , ΧΝ 

ΠῈᾳαντὸς μᾶλλον ἄρω, εἐῷη, ὦ Κεβης, ψυχή ἀθάνατον καὶ 
᾽ ν᾽ Ν “,ΨΜ 2 ς “ ς Ἀν δὴ 

ἀνώλεθρον, κου τῷ οντιί ἐσοντῶι ρων οἱ ψυχαὶ ἐν “Αἰδου. 

εἰ τό γε ἀθάνατον---δέξεται] ΑἸὰ. 85. 1. εἰ τό γε ἀθάνατον καὶ ἀΐδιον ἂν φθορ. 

δέξατο, υπάθ Βίθρμαπαβ ἀθαϊί: εἰ τό γε ἀθάνατον καὶ ἀΐδιον ὃν φθορ. δέξαιτο. ϑεὰ 

ὄν 5. ἄν Π|Ὸτὶ ῥ]ατίπαὶ οταϊιταπῇ : πασὰ ραυοὶ δέξεται ΘΧ θα. Τπάθ. οτζαγ Ἰϑοίῖο 

απ ἰπ δα. Βαβ. 2. τθρεστία, Δίθηςοπθ ἰᾶτηθη ἀϊρστιαπι, Πυοα Ἰοριίαγ ἴῃ ΒοαὶΪ, 

Τυθίηρ. δὲ Ραοῖθ. αὶ θυ56 πὶ 8118 ὈΟπεΒ ποίῳ [101]15: εἴγε τὸ ἀθάνατον ἀΐδιον ὃν 

φθ. δέξεται. , 

ΟκρΡ. ΤΥῚ. ἀνθρώπων τε καὶ ἔτι] ΑἸὰά, Βα5. 1. 2. ἀνθρώπων τέ γε, αυοά εἰΐᾶτα 
ἴῃ. ΒΑ]. ΤῸ. 81115 ΠΌσῚβ Ἰϑοιΐαν. Βίθρβδηυβ ἀνθρώπων γε. Δεταπι εβὲ αυοά οχ 
ΕΊΟΓΟΠ εἰ πἰβ 8] 1Π154ι6 οοάά, δγαΐαπη οδϑέ. 

ἄλλο τι ψυχὴ ἤ, εἰ ἀθ.] ΒΟΚΚΘΟΙαΘ. οὐτὰ δ]ιααοὶ οοάϊοϊθυβ ἤ ἀεϊενὶι. ν. δᾶ 
Ρ. 108. Ε. 

τούτου γε ἕνεκα] φιαπίιηη φιϊάφηι αὐ Τέα τὲ πιλιὶϊ διρνα. ν. Ἠοϊπάοτέ, δᾶ 
ἰὰ αἰἐτηποξ, ἀδὰ ἔγθαασθπ,. Ῥῃφάτ, ἢ. 198, Αβι. δ Ῥῃμηαάτ, Ρ. 228. 

Ολρὶ ΤΥ, κ, Παντὸς μᾶλλον ἄρα] 
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108 ῬΙΑΤΟΝΙΞΒ 

᾽ ᾽} " 7 νᾶ ᾽} ί ᾿ »Ὕ Ἵ ͵ 
Οὐκουν ἐγωγέ, ὦ Σώκρατες, εφη, ἔχω παρα ταυτὰ ἀλλο τί 

ὔ 3 7] »“, » ͵7ὔ 2 32 ἊΝ Υ͂ 

λεγειν οὐδὲ πη ἀπιστεῖν τοῖς λογοῖς. ἀλλ εἰ δή τι Σιμμίας 
Ὁ“ ᾽ " ᾽ )ὔ 5“ γ᾽ Ν -“ 

δὸε ἢ τίς ἄλλος ἐγει λέγεῖν, εὐ ἐγχέι μὴ κατασίγησαι, 
᾽ “ ᾽ “ Ψ ἋἋ ᾽ οι ἢ 

ὡς οὐκ οἶδα εἰς οντινὰ τίς ἂν ἄλλον κα ρον ἀναβάλλοιτο 
ἍἋ Ν “ 7ὔ Ν “" 7, 7ὔ ᾽ 

ἢ τὸν γυν παροντῶ, περί τῶν τοιούτων βουλόμενος ἤ τί 
᾽ Ν ἄ “ δ »Ἀ} ς 7 3 

Αλλὰ μῆν, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σιμμίας, οὐὸ 
δ ὁ ἃ 3 7 Ὁ“ ᾽ ρω ,,7 -“" 7 ᾿ ΦΆνΝ, 

αὐτὸς ἐγὼ ὅτι ὁπ ἀπιστω εἦ Ὑε τῶν λεγομένων" ὑπΌ 

΄-Ὁ Δ Ὁ“ 

εἰπεῖν ἢ ἀκοῦσαι. 

΄ -“" ὁ ἈΣ ς 7 »κΧὼῃ; Ν Ἁ 3 
Β μέντοι τοῦ μεγέθους περὶ ὧν οἱ λόγοι εἰσί, καὶ τὴν ἀνθρω- 

ἴ᾿ ᾽ Ἂ ᾽ 7 ᾿: 4 9 7 2 

σχινῆν ἀσθενείῶν ἀτιμάζων, ἀνωγκάξζορνωι απ στιν {τι 

2) δ. 4 ν “ Χ 'ῳ ᾽ 7 ᾽ 7, 3 
ἐχεῖν τὰρ εμαυτῳ τερι Τῶν εἰρημένων. Οὐ ονον γ; 

3, “ 7 ε 7 ᾽ ν ο ῳ χὰ 7 
εῷη, ὦ Σιμμία, 0 Σωκράτης, λλα ταυτὰ τε εὖ λεγεις, 

Ν Ν ε . Ν ᾿φ Ά, Ω ,ν ΕΣ ΝΣ 

Κῶ Τοὺς ὑποθεσεις τος πτρωτᾶς, κοί εἰ στιίστοῶι ὑμῖν εἰσίν, 

γ 2 7 Γ ἕ Ὁ ΑΝ, “-᾽΄-, 3 Ν ξ "- 

ονως ἐπισκέπτεαι σαφεστερον καὶ εν αὑτὰς ἐκανως 
διέλ ς ᾽ “ 3 λ 67 -» λό θ᾽ “ 

ἐέλητε, ὡς ἐγώμῶι, ἀκολουθήσετε τῳ λόγῳ, καθ οσον 

εἰς ὅντινά τις ἂν ἄλλον] Ψυϊρο ἄν ἀδογαΐ, αυοᾶ 6χ δίααοὶ σοά!οῖθα5 τοβιϊξαπηπ5. 

ΒΟΚΚΘΓα5 βουϊρϑὶ : εἷς ὅντιν᾽ ἄν τις ἄλλον κ. αυοά οἱ ᾿ρβᾷπι νἱάθο ἱπ ἀϊοθαβ οοδά-. 
Δ Ὁ 60 1πβρθο118 Υθρϑσίῃ ι 6888. 

Οὐ μόνον γ᾽, ἔφη] Θυδτα χα ἰθαϊηη 8. Πα} 8: ἸΟοἱ βοτιρίυταπ), Θᾶτα ἀπδηϊτηΐ ἔθτα 

σομβθηβα ἰπθηίασ [1ὈΓ] Τι58. ΟΡ ΠΗ : σοίθυὶ, αυἱ ἴῃ Ἰανίοσῖθα8 ἀἰδογοραπί, δαπάθηι 

Θοηβητιδηΐ δρτορῖὶθ. Τίδααθ ἔτυδία ίθρμαμυβ σου πιυΐδτθ δ 155 δβί, συ. 

δηποί, 

πισταὶ ὑμῖν εἰσιν] Ψαϊρο ἡμῖν. 

Ῥ, 107. ἔχω παρὰ ταῦτα] Οοπβίτιο- 
οποτη 1] πϑέταν: δὰ Οπίοη. οᾶρ. δχίτ. 
ἃ ῬΆΠ60. Ρ. 51. οἷ, οἔίατη βαρτὰ δὰ ῃ. 

ἐβτυλ. ος ΙΧ,  ἴάροτο (8 Ὅϊπα, ἂς, Ἅ; 
πο φιϊάφιαηι αἰϊμ 65ὲ ρ]ιϊϊ]οϑορίιϊα, 5ὲ 

ἐπέουρνεἰαγὶ υεἴλ8, μγεδέον βἐμαΐμηι 5αρὶ- 
ἐπίϊα. 

καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἀτιμά- 

ζων 1. 6. κιωπαπαπι ἐπιδοοὶ ἐξ αξοηι μεῖς 
τοὶ ρεγϑρὶοἰσπά ἐπιραγθηι 6886 οαϊϑδέϊ- 

φάη, αὐβιάθη5 ἐπιδεοϊϊξαξὶ πμπιαπώ. 
Β. Οὐ μόνον γ᾽,---ἀλλὰ ταῦτά τε εὖ λ.] 

Ῥοβί οὐ μόνον γε 1πί6}}, ἀπιστίαν σε δεῖ 

ἔχειν περὶ τῶν εἰρημένων. Μοπομῃ. Ρ. 
711. Β. ταῦτα περὶ σοὺ καὶ οἴκαδε ἀπαγ- 
γέλωμεν. ΣΩΚΡ. Μὴ μόνον γε, ὦ ἑταῖρε, 

ἀλλὰ καὶ ὅτι οὐδ᾽ ἄλλῳ πω ἐνέτυχον εἰ- 

δότι. Τιορρ. νι. Ρ. 752. α. ΚΛ. "Αριστ᾽ 
εἴρηκας, ὦ Ἐένε. ΑΘ. οὐ μόνον γε, ἀλλὰ 

καὶ δράσω. Χεπορῆ. Οντορ. 1. θ, 17. 
ἢ καὶ σχολή, ἔφη, ἔσται --- σωμασκεῖν 

τοῖς στρατιώταις ; Οὐ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ 

πατήρ, οὐ μόνον γε, ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη. 
ΙὈϊά. νι. 3, 7. οὐ μόνον γε---ἀλλὰ καὶ 

σκευοφορήσω. ῬετΙροΙᾶτη ϑίθρῃδηιβ ἰο- 
οὔπα οὐπὶ (οΥΠατο πᾶς αἴδοίαπι ταΐὰβ 
γοῖθὰ ἰσδηϑροβιῖ βίο : οὐ μόνον γε, ἔφη, 

ὦ Σ., ὃ Σωκρ., ἱταῦτά τε εὖ λέγεις, ἀλλὰ 

καὶ τάς γε ὑποθέσεις κατ. λ. Μοχ μῖσ 

ἐπισκεπτέαι ΘΧΒρθοίαθαβ ἐπισκεπτέον 
δυΐ ἐπισκεπτέα. Θυοὰ αυυπὶ ἴῃ ᾿ἰτὶβ 

πο τϑρϑτίαπι 8ἰξ, οὐδίϊο ἰπβοὶ]ῖο ποτ 
ἴῃ ποπιϊμαίϊν πὶ ἰγδηδῖσ Ραϊδπάδ οβί, 



ΡΗΞ“Ξ9 0. 159 

Ν 7 φινκ 3 ΄ 7 “ Ἶ Ἃ “ δ... ἢ 

δυνατὸν μάλιστ᾽ ἀνθρώπῳ ἐπακολουθῆσαι" κἂν τοῦτο αὐτὸ 
Ν Υ̓ ΓΝ κ᾿ 7 ἥ ᾽ ῳ “4 

σαῷφες γένηται, οὐδὲν ζητήσετε περαιτέρω. Αληθ,, εφη, 
7ὔ 

λέγεις. 
Ν 7 5. ΣῪ ὰ "α “ 

ΟκΑρ. {ὺᾷἅἷ[ὦᾧὮ[ΚὋἃᾧὦΠ. ᾿Αλλὰ τόδε γ, ἐῷφῆ, ὦ ἄνδρες, δίκαιον 
ὃ »Ἥν Ω) “ἢ Φ' Χ 3 , 7 3 2  Α 

μανοηθῆναι, ὁτι, εἰπερ ἤ ψυχῆ ἀθάνατός ἐστιν, ἐπιμελείας 
Χ - ᾽ ἘΠῚ ΙΝ ω 7ὕ 7 7 ᾽ “ “- 

δὴ δεῖται οὐχ, ὑπὲρ τοῦ γρόνου τουτοῦ μόνον, ἐν ῳ κῶλου- 
᾿ “Ὁ ᾽ 3 ἘΝ » ᾿ ν. « Χ' ἊΣ Ἁ 

μὲν το ζῆν, αλλ ὑπὲρ τοῦ πᾶντος, καὶ 0 κίνδυνος γυν δὴ 
Ν ᾿, Ἃ Ὗ “5 γ 5. τὰ 9 ᾽7ὕ ᾽ 

καί δόξειεν ἂν δεινὸς εἰνοι!, εἰ τίς αὐτῆς ἀμελησει. εἰ 
Ν ᾿νε ,ὕ Ὁ δὰ 3 γὼ ὦ Ἃ 

ἕν γὰρ ἤν ὁ θάνατος τοῦ παντὸς ἀπαλλαγή, ἐρρναιον ὧν 
Ω» . ω -»“ " 7 [ 

ἦν τοῖς κακοῖς ἀποθανοῦσι τοῦ τε σώματος ἄμμο ἀπηλ- 
, Χ “Ὁ 3 "“" ΄ Ν ο τῳ Α -“- Ἀ 

λάχθοωι καὶ τῆς αὐτῶν κακίας μετὼ τῆς ψυχῆς" νῦν δὲ 
2 Ὁ ΤΣ. 7ὔ - 3 7 Ἃ ᾽7᾽ »»ϑν» 
ἐπειδὴ ἀθάνατος Φαίνεται, οὐσῶ, οὐδεμία ὧν εἰῇ αυτῆ 
"7 Κ, “ 5. Νὰ Γ' Χ ον 
ἀλλη ἀποφυγὴ κακῶν οὐὸς σωτηρία πλὴν τοῦ ὡς βελ- 

7 ᾿ ὔ 7] 2 ἊΝ Ἁ 27 

τιστὴν τέ κῶς Φρονιμνωτῶτην γενεσθαι. οὐδὲν γὰρ ἄλλο 
3 ς “ ς π΄ 4 Ν “Ὁ ᾽ὔ 

εἐγουσῶ εἰς Αἰδου ἡ ψυχὴ ρχεται πλὴν τῆς παιδείας τε 
᾿ “ Ἃ Ν Ν 7 7 ᾽ -“ ὙΑὶ 

κοὶ τροφῆς, ὦ δὴ καὶ λέγεται μέγιστα ὠφελεῖν ἢ βλάπ- 

ΟκΑΡ. ΤΥ ΤΠ. ᾿Αλλὰ τόδε γ᾽, ἔφη] Ναϊρο ἀεοτγαί γέ. 

καὶ δόξειεν ἂν δεινὸς Ῥοϑί δόξειεν ἄν νοἰΐ. οαιι{, Δἀάυπί μάλιστα, αυοα οτηϊδί- 

τηῦβ δποίουιαίθ ορ ϊπιοσατῃ ΠΠΌτοσασι. 1π ἃ1115 αυϊθυβάδιῃ 1018 βαάθπὶ γαγϊδὲ, 

ααοὰ ἴρϑυτη ἔταυ 415 ἱπάϊοϊαπι [αοϊτ, Τ 6ῖπ4 8 νυ]ρο ἀμελήσειε, αυοᾶ δχ [ΔτΩὈ]ΪοἸιο, 
Βίοῦςο, δὲ αἰϊααοί οοἀά, ταβρῖ]β ἐπιθπάδίαμι θϑί. 

Οκρ. Τ 11. 6. ἐν ᾧ καλοῦμεν τὸ οο. ἀπαλλαγή, οὐδοιναπία Ἡδιηάοτῆο, 
ζῆν] 1. 6. ἐν ᾧ ἔνεστι τοῦτο, ὃ καλοῦμεν 

τὸ ζῆν, απ ηι0 68ὲ φιιοὰ υἱέαηι αἰϊοϊηιιι8. 
Ἡοταοσ. 1]. λ. 7ὅ7. καὶ ᾿Αλεισίου ἔνθα 
κολώνη κέκληται. Ῥίὶπα. Νοιῃ. τχ. 97. 

ἔνθ᾽ ᾿Αρείας πόρον ἄνθρωποι καλέουσι. 
ΧοπορΙ. Ηἶβὲ. στ. ν. 1, 10. ἔνθα ἡ Τρι- 
πυργία καλεῖται, τὲ ὁ5ὲ φιι Τριπυργία 
φοραί. (ἔρσοῃ. ἵν. 6. πλὴν τοὺς ἐν 

ταῖς ἀκροπόλεσιν, ἔνθα δὴ ὃ σύλλογος 

καλεῖται. ῬΙατα Βαρεύ ΥΥ̓ γ(Θη 80}. δ 

Ἐ}.» 
εἴ τις αὐτῆς ἀμελήσει] Ευΐαταμα ροϑί 

ορίδιϊνυτα. ν. ΜΙ αἰ. ὃ 524. 1. 
τοῦ παντὺς ἀπαλλαγή) Η. 6. αὖ οηι- 

ηἰδιι5 αἰδοοβδῖο, ποπ 801 π|ῆλ ἃ ΘΟΥΡΟΥΕ, 

ἀυοίαπι οϑὲ ἂἃ0 ἀπαλλάττεσθαι, νεῖθὸ 

Ῥᾶβϑίνο ν6] τηβϑᾶϊο, ποῖ δῦ ἀπαλλάττειν. 
510. 1Πυἀ αθϊααθ οσαρΙθπάμιῃ, 1)ὴ6 Βο- 

ῬᾺΌ]. χῸ Ρ. 610. ἢ. ἀπαλλαγὴ γὰρ ἂν 
εἴη κακῶν. ΤΟΙ. τχ. ρΡ. 684. Β-. λυπῶν 

τινες ἀπαλλαγαί, Ῥτοίαροτ. Ρ. 854. 8. 
ΔΈ ΒΟΥ]. Ῥτοπι. σν. 824. 779, Ευ1ρ- 
Ηδτδο]!ᾶ. ν. ὅ80. 8].---ἕρμαιον, ἰπίοτ- 
Ῥτθίθ ϑομο]ιαβία, εδὲ τὸ ἀπροσδόκητον 

κέρδος" ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς τιθεμένων 
ἀπαρχῶν, ἃς οἱ ὁδοιπόροι κατεσθίουσι. 
ταύτας δὲ τῷ Ἑρμῇ ἀφιεροῦσιν ὡς ὄντι 

καὶ τούτῳ ἑνὶ τῶν ἐνοδίων θεῶν. ν. 
Ἰλυππηκ. δά ΤΊ. Ρ. 121. 

ῃ 
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Ν ᾽ ᾿ “5 ᾽ “ "“΄ ᾽ »Σ 7] 

σεῖν τὸν τελευτήσαντα εὐθὺς εν ἀρχή τῆς ἐκείσε πορειᾶς. 
7 Χ [ἢ ς Ε , Ψ [2 ςε ͵7 

λέγεται δὲ οὕτως, ὡς ἄρω τελευτήσαντα ἔχῶστον ὁ ἑκᾶσ- 
7ὔ ἰχ “" 3. ΝΡ 7 Ε "“ 

του δαίμων, οσπερ ζώντα εἰλήχειί, οὗτος ἄγειν ἐπιτγειρει 
᾽ 7 “π' “ Ἀ 7 7 

εἰς δή τινὰ τόπον, οἱ δεῖ τοὺς ξυλλεγέντας διωδικασαμέ- 
᾿ ᾽ 6 ΄ ἈἉ ς ν Ε 7 - Ἁ 

γους εἰς Α,δου πορεύεσθαι βετῶὼ ἡγεμόνος ἐκείνου, ὦ δ. 
Υ Ἀ Ε] 7 2 - - ᾽ [] 

προστετακτῶι τοὺς ἐνθένὸς ἐκεῖσε πορευσα!ι, τυχόντας ὃ 
᾽ “τ. - -»“ Ν ὔ [2] ͵ὕ ᾽ 

ἐκεῖ ὧν δεῖ συγχεῖν καὶ μειναντῶς ον γρή γρόνον ἄλλος 
εν ΄ ς Ν 4 μι - 7 Χ 

δεῦρο πάλιν ἡγερνων κομίζει ἐν πολλαῖς γρόνου καὶ 

Ὁ. λέγεται δὲ οὕτως, ὡς ἄρα] Ναττγαΐ 

ΟἸ »πρ᾿οάονυΒβ ἰθγίϊατῃ ἢι1}15 ἀϊ] ΟΡῚ Ρατ- 
ἴθπι ψοοδ νεκυίαν : 410 ΠΟμ1Πη6 οοηβίαϊ 
ταρβοάϊδιῃ ἃ Οὐάγββος Ηοιηθσῖσῳ ἃὉ 
νϑίθυθυ5 αἸοίαπι 6856. ν, δ οΚαπ. δὰ 
Ἡετοάοι. τ. Ρ. 157. Ῥ]αϊοπὶβ δυΐθια 
αυστῃ {168 5ἰπΐ νεκυῖΐαι 5. ξαὐιι ἀ6 ἴπ- 
)ενῖβ, ἴθ. Ῥιιϑάοιθ, αοτρῖδ Ρ. 512 5664.» 
ἀ6 Βρϑρυθ]οα χ. Ρ. 614. εα. δ:6ρΆ., 
51 σΌ] 56 6 ΒΙΠΡῸΠΒ Ἰησ]66 πὶ ἸΟ6Πὶ δἵ- 
ζαηάαπῦ, ΟΠΊΠ685 ἰηΐθυ 56 αἰ σϑηΐθῦ οὈπα- 
Ῥατᾶπάξβ βαπί. πυδηηῦδτα Δ]}1π|85. δἰϊπά 
6ϑξ φοῃβιΠασα δίαιιθ ἀτρυτηθπίαπι. υοά 
δυΐοτα Ῥ]αίο πα ΤΆ͵Ὸ 585 δϑί ἴῃ 418- 
Ἰορὶβ 518. τυ ποσατα ἱπν ] οτ]8, 6]88 
ΤΟΙ Ῥ]υγΘ 8 σδυβδ5 νἀθέασ Πα θυἶ586. Νδ- 
46 Θηΐπὶ 6085 οσὐπᾶίῃ8 ἴδηΐζιιπὶ σταίϊα 

οταίἱομηΐ ἱπίοτέθχαϊί, συ δ πὶ Π6 ΠΠΠῸ 
αυϊάθιῃ πορ]θχῖς ΡὨ]]Οβορηοσγαμ Ροθίᾶ, 
56 ἀδίψαθ στάν!ι8 τυ] βιδη 8 Ρ6Γ- 

5Βοηᾶ αἰρσηϊα5 ΟΠ 5ΠΊατα Πᾶς 1 τὸ Βεοαζιβ 
δϑῖ, ϑεβρθηυμηθτο Θπῖπι ν]ἀοίατ τα Υ ἐἢ1- 
οἶδ {115 ΠαΥσ ΔΊ ΙΟΤ 18 1585 6556, 400 5]ρ- 
ηἰβοατθὶ διραπιδηΐατα, αυοα αἰ ρ᾽ββοί, 

ἰΐα 6886 σοιῃραγαϊυπη, οἵ Βα ϑρ᾽ οἱ Οπῖθα8 
πα Ὶ5 δὲ οοπ]θοίυ 9 Θββϑῦ ἱπά υἰρθπάυτῃ, 
Θ8π| ται οὐ 115 αο ἀἰδβραςδί οη 5 ΘΟ“ 

Πάθηάαμη. Οιοάᾶ υδὶ [ἀοὶϊξ, 1185. {8 00}}8 

οὖ πδιγα οί θα8, απ ἀρὰ Οτθοοβ 
δγᾶπί σαϊσὸ ΠΟ] ταΐοο, 5'ς βου] 116 
αὐΐτογ, αὐ πο δοΐατα ἀθ)]οῖαλ ἀὰϊ τπυϊοὲ 
465 σΟΠΒΙ ΠΟ Βὰ0 Ῥᾶγαπι δοσοϊητηοααΐα 

δταηΐ, 561 βίη} δίϊατη οἰ σ᾽ ἃ ἢ ΒΌΟΤΟΠΙ 

ΒῸ ΡΥ ἰοπιδ τα σου αΐ δ τοπονθτὸ βία- 
ἀραῖ, Ἐχ αὰδ τ ἱπεθ}} }ο᾽ταγ, αιοάῃδμη 
Δἰλ ἃ ἴλατη ΠΟ! Β. 1 πὶ ἴῃ 88 ΤΥ {ΠΟΤ πῇ 

ῬΙαίο βεουΐαβ δῖ. Ια θηΐτη ἱπορ- 

ἴάτῃ 11 Ρ]Ε 8. ΒΡ ΘΥΒ ΠΟΤ ΘΠ ΒΘ Πβ1Πὶ 
[0116γθ, δαΐ οϑτίβ θιποπάδσθ. ϑπίαυθ 

οἴίατι 60 σοηβε! ο ταγῖθοβ δα 1886 
νἹἀθίυσ, αὐ δηΐπη08 ὡοαυδ] ἴαμα οἔθοᾶ 58- 

ῬΘτβ τ ἸΌΠ 6 ΟΡῬΥΘΒΒ05 56151Π| 6 Πδ 8] ̓ΓΦ- 

ρᾶτᾶτθέ δὰ Ῥαχοτβ βαριθπίι ἀοοίτπατη 
Ῥοτοιρίθμάδιη. ϑ6ᾳ ἀθ οὺ ἃριπιθπίο 
ΔΠῸῚ ἀϊοθηάὶ Ἰοσὺβ οὐὶϊς, Ναπο ουϊάθιη 

5818 δϑέ Ῥϑιοῖβ βισαϊβοδββθ, αἱ ἢαΐ, υἕ 
Βοογαίθβ ἀ6 ϑβϑίαίΐα δὲ οομάϊοπθ δηϊμπῖ 
Ῥοβί πιογίθτη νϑῦθα {δοϊατα8β δὰ ταν ἐιῖ- 
ΟΔΤΌΤΩ ΠΔΓΓΔΙΙΟΠ ΠῚ ἀΒΌτη σοηξαρσ]αΐ, 

ὁ ἑκάστου δαίμων] [π|6] στὰ ἀώ- 
τΏ0, αἱ ψα ΡΠ ορ᾿πῖοπα σαϊαι6 Ποπιῖ- 
εἰ ἴῃ νἱίδ ἀυχ δὲ φοτηθβ δδαϊίυβ ρμαΐαθα- 
{ὐὑ. ν. Οταίυ]. Ρ. 897, ϑυτῖροβ. Ρ. 2302. 
Τα. Ὁ. 40. αἱ. Ἠϊς ἀϊοϊίατ πομηῖτιθ πὶ 
ζῶντα εἰληχέναι, βοτία 510] ἀββϑί σπιαΐυπι 

ΔΟσΘΡΙ556, Ὁ ΡΟ], κ, ἢ. 617. Ε. ΤΉΘΟΟΙ.. 

ιν. 40. 1,γϑῖα Ἐρίϊαριι. Ρ. 180. αἱ. 
ῬΙυτὰ ν. ἀρ. ΥΥ γετεπθαςῖ. αἱ Β. 1. 

εἰς δή τινα τόπον] ἢὶ ἴοοὰπι ποδοῖο 
χιιοηι. ν. Ἠεἰπαοτῇ, αὰ ἢ. 1. Ρ. 220. τηϑᾶ 
δα ΡῬΊΉ]6θ. Ὁ. 169. εἰ Βοϊδβδομῃαά. δὰ 
ῬμΠ]οβίσ. Ηδσ. Ρ. 399. 

οἵ δεῖτ. ξυλλ. διαδικασαμένους} φιο φιιὶ 
δοΉΒΥοΡαϊἑ βπΐ, 605 ἡπαϊοῖιηι βεδῖγα 
ορογίδὶ. Ναμι διαδικάζεσθαι ε5ὲ εαιιβανὶ 
διιαηι αἰϊονὶ Σιαἀϊσαπάανε σοπιηιϊἐξετε, 78- 
αϊοῖιηι διδέγο, αἰ Ὁ. 118. ». 

τοὺς ἐνθένδε] ν. δὰ οἂρ. χΧαΙΙ. ἰπὶξ, 
-πκορεῦσαι' πέμψαι, ἀγαγεῖν, ἰῃ το ΡτεῖΘ 
ἩδΘου ἢϊο. : 

Ε. ἐν πολλαῖς χρ.---περιόδοιΞ} Υ΄. ἀς 
ΒδΡ. χ. Ρ. 614 54. Ρ. 617. ν. Μι- 



ΡΗ Ἁ“0ο0Ο. ιόι 

᾿ν ,ὔ 1} Ἂ ᾽ ς 7 Ε ε ς ᾽ 

μακροῖς περιόδοις. ἔστι δὲ ἄρω ἡ πορεία οὐχ, ὡς ὁ Αἰσ- 
ὔὕ -“ ς “» “ 

χύλου Τήλεφος λέγει" ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἁπλῆν οὐμυόν 
ζ Ε ,ὔ “ὦν ͵ 

φησιν εἰς “Αἰδου φέρειν, ἡ δ᾽ οὔτε ἁπλῆ οὔτε μία φαίνεταί 
φ" 2. ἌΧ Ν “Δ ς 7 " Ὰ' ᾽ 7 Ζ ἍἋ 

μοι εἰναι" οὐδὲ γὼρ ἂν ἡγεμόνων ἔδει" οὐ γᾶρ πού τις ἂν 
᾽ »“ω ς » 7] ἴω] 

διωρνάρτοι οὐδαμόσε μιῶς ὁδοῦ οὐσῆς. νῦν δὲ ἔοικε σχίσεις 
Ν ΄ δέχαΣ εἰδὴ ὐλδι νὰ ξεϑθν. ἃ... ν 

σε καὶ περιόδους πολλὰς ἔγχειν᾽ ἀπὸ τῶν ὁσίων τε καὶ 
-“ ͵7 7, “" 

νομνίμνων τῶν ἐνθάδε τεκμαιρόμενος λέγω. ἡ μὲν οὖν κοσ- 
Ἂ 7 ἐξ 3 3 “᾿ 

μίω τε καὶ φρόνιμνος ψυχὴ ἕπεταί τε καὶ οὐκ ἀγνοεῖ τὰ 

οὗ γάρ πού τις ἂν δ. δυϊρο οὐδὲ γάρ που, ᾳφυοά τπηυ]τ15 οοάϊοαιϊη ἰθβίϊπη ἢ 115 

τηυίανὶ. Τοῖπάθ ποῖ ρδιοὶ ΠἰΡτὶ ἁμάρτοι. 
ἀπὸ τῶν ὁσίων τε καὶ νομ.} ὅ΄οσ πο ρδιοὶ οοάϊοθα. [Ι͂ἢ Α]ά. Β85. 1. Βίβθριδῃ. 

ἀπὸ τῶν θυσιῶν τε καὶ ψομίμων, ηυοά ἴρδαπι ἴπ Ρῥ]υνταΐβ ΠὈγ15. βουὶρέαπι οχϑίαϊ- 

Β45. 2. ἀπὸ τῶν θυσιῶν τε καὶ ὁσίων. ν. δηποί. 

ΒΥΆΥΘ ΔΠΐΠΊΟΒ π᾿ ΟΥ̓ΌΘΙΩ 1η Δ]1ἃ ἀοἑ ΠΟ 6 08 

ΘΟΥΡΟΙΆ Ἰᾶπὶ Ἐπηροάοο]65 ἀοουθτγαί, νἱάᾶ, 
(οἰβὰβ ἂρ. Οτίρϑθη. σεῖῖ. Ρ. 780, ἢ. 

ὡς ὁ Αἰσχύλου Τήλεφος λ.] Τ᾿οηΥ5. 
ΠΠᾺ11ο. Ατί. ἘΠοίοσ. {. 11. Ρ. 40. εἀ. 
Γ105. ἵν, τι. ἢ. δ4. 64. Βέθρ!. μία γὰρ καὶ 
ἢ αὐτὴ οἶμος, κατὰ τὸν Αἰσχύλον, εἰς 
“Αἰδου φέρουσα. ΟἸδπι. ΑἸΘΧ. ϑιγοιητα. 
ιν. Ὁ. 492. Β. οὐκ ἔστιν οὖν κατὰ τὸν 
Αἰσχύλου Τήλεφον νοεῖν ἁπλῆν οἶμον εἰς 
“Αιδου φέρειν. 1)6 Ῥτοχίπλϊθ, ἡ δ᾽ οὔτε 
ἁπλῆ κι-τ.λ., ΟἸγπρϊοάοταβ : ὁ Σω- 
κράτης, ἱπαυϊῖ, διχῇ δείκνυσι, φιλοσόφως 
μὲν ἀπὸ τοῦ δεῖσθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἣγε- 
μόνων" μιᾶς γὰρ οὔσης ὁδοῦ μὴ ἂν δεηθῆ- 

ναι τῶν ἀγόντων" ἱερατικῶς δὲ ἀπὸ τῶν 
ἐν τριόδοις τιμῶν τῆς Ἑκάτης. Βίας 
ρίαν ἱπίεγριαεϑ νου ἀπὸ τῶν ὁσίων 
τε καὶ νομίμων τ. Δ. δά βᾶοτα Ηδοδίοβ, 
αυοά ἀυθῖταγὶ ροΐθϑέ ἂπ ποη τϑοΐβ ἔδοθ- 
τϊ ; δὲ ἴρθ5ε. ἀθίπάθ δ]ίδτη οἰΐδιη ρτορο- 
81: ἱπίετρτοίαιοπθιῃ, (Οοριίαπάυπι ἃὰ- 
ἴθτα νἹάθέυν ἀθ 115. ρα 5 το] ρίοπ τη, 
40:5 ν 1188 6586 δία. πη] 10] 1665 νἱᾶβ 
Δα ᾿πΐθγοβ Ἰηάίσασα νἱἀεσεπίαυ. Ροσίὶ- 
Ὠδπέ δὰς νοῖῦα ΟἸγιρίοάον! ἀρυά 

Ὑν γέϊζθηθδοι, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀποιχομέ- 
νων ψυχὰς τριχῇ θεραπεύουσιν" ἄλλως 
μὲν τὰς τῶν παναγῶν ἱερέων: ἄλλως 
δὲ τὰς τῶν βιοθανάτων: καὶ ἔτι ἄλλως 

Ριαά. 

τὰς τῶν πολλῶν. Τίδαμθ ρτῶοῖραθ οο- 
εἰκανουίηι 46 βᾷουβ, 4 1Π|86118 εἴ τηδη]- 
θυ Οἤουτὶ ΒΟ] Θθδῃΐ : 6χ αυογαπι τα] 9Π 6 
856 ΟΟ]]Προθ αἷξ νυ 18. 6556 ἃ0 π|.}{1}}1- 
0685 ψίδβ, απ δά ᾿Ἰηΐθσοβ ἀυπσαπί. Ἐ6- 

Ὠἷπὶ τὰ ὅσια 5υθϊηθ ἀἰοὶ τε]ιρι ποτα 
ΤΟΥ ΠΟΤᾺ ΠῚ, ἴὰ5 πιδηΐαπι, ἀοουϊί Υγιί- 
ἰΘηθᾶοῃ. δὰ Ῥ]υϊζασομαμῃ : τὰ νόμιμα 

ἀαΐθιῃ οἱ τὰ νομιζόμενα, αὐ 1,Αἱ, }ιιδέα, 

ἄἀθ υἱεϊπηῖ8 ΟἹ ο]5. ῥἱθίδίβ ἴθ πηοτίο8 

αϊοὶ χα15 δϑῦ αὶ πϑβοῖαί ἡ ΑἸϊᾶπὶ Ἰοοὶ 
ΘΧρ Ισαπάϊ νἱδιῃ ᾿ηρΊ 5505 εβὶ Ἠθίη ἀου- 
ἤυ8β, αυἱ τηγβίοιϊα ἰΔΠΡῚ βαϑβρίοαίυτ, 18 
ααΐϊθαβ απίγαοίῃβ 11 ἴθ Οτοαπι ἀα- 
οϑπέθβ βρϑοίΐδίογυτα. οου 5 δι θ]θοίϊ ἔπ6- 
τἰπί. (Οὐδιθυιηῃ οχ [ἷ8 ρϑίθθιῦ, ΟΡΊ ΠΟΥ, 

ΟΌΤ 50 ρβοηιβ8 ἀπὸ τῶν ὁσίων τε καὶ 
νομίμων ; ΒΡΓΙΘΥΘΙΙ5. αἰΐθγατα ἰθοίϊο- 

π6πὶ, ἀπὸ τῶν θυσιῶν τε καὶ νομί- 

μων, αιᾶ Κίορμᾶπα8. ΟΌΠῚ ΑἸάο οχ- 

Βρθυϊ. [6 σνϑῖῦρο τεκμαίρεσθαι 5ϊ1π6 
δοοαβαῖδνο οὔ]θοῖϊ ΒΌΥΡΩΙΙ 50] 110 ν. 
Ἡοϊπάοτ, δά "ι.. 1. οἵ δηποῖ. δά Οπίομπ. 

Ρ. 44. Δ. 
καὶ οὐκ ἀγνοεῖ] Ηοαβάϊαβ ὅρες. ΟΥἱῖ. 

Ρ. 28. καὶ οὐκ ἀγανακτεῖ 50 θΘπάστα 

φοη]θοῖϊ, ποη 5815 ρϑιβρθοία, Ορίπου, 

βϑηΐθηξίε ταϊοηθ, 4ὰᾶπὶ τθοίθ Θχρ] οὶ 

Υν γείθηῦν. [158 νϑυθ85: ποῦ Ἰβποναΐ γῈ8 

ΡΥ ωβοηΐοε  ργώϑοης εοπαϊέϊο δἰ ἨῸΝ 

Χ 
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͵ὔ ὥ ΝΣ ἃ “ -“» 7 3] “ ᾽ παρόντα" ἡ δὲ ἐπιθυμητικῶς τοῦ σώματος ἔχουσα, ὅπερ ἐν 
ὧν 7 ΤῊ ἈΝ - Ν ὦ δ" ͵ Χ,..4 

τω ἐμπροσθεν εἰπόν, περί ἐχεινο πολὺν γρόνον ἐπτοηρνενῆ 
ΝΥ Ά, Ν ς Ν 7 Ν 3 7 Ν Ἁ 

καὶ περὶ τὸν ὁρῶτον τόπον, πολλὰ ἀντιτείνασω κοὶ πολλῶ 
“ν᾿ 7 ᾿, ͵ ΠΡΊΝ “ 7 7 

παθοῦσα, βίᾳ κί μόγις ὑπὸ τοῦ προστεταγρένου δαί- 
Ε Ε ὥ Ε 7] Χ “ αι 

ῥονος οἰγχεέτῶι ἀγομένη. ὠφικομνενήν δὲ οθιπερ αἱ ἄλλαξε, 
᾿Ὶ Ν 3 ΄ 7, », “ Δ 7 

τῆν μεν ἀκάθαρτον καὶ τί πεποιηκυίαν τοιοῦτον, ἢ Φονων 
ΕῚ δι ς ὥ “ ὔ᾽ 3 ᾽ - ᾽ 4 « 

αὐίκὼν ἡμμένην ἡ ἂλλ ἅττ τοιαυτὰ εἰργασμνενῆν, οὐ 
᾽7ὔ 7 οἶ 9 “» “" "ὔ 

τούτων ἀδελφά τε καὶ ἀδελφῶν ψυχῶν ἔργα τυγχάνει 
ὕὔ ͵7 Ν [7 7 ᾿, ν᾿ ἃ Γ 

οντῶ, ταυτὴν μὲν πῶς Φευγει τέ καὶ ὑπεκτρεπέται καὶ 
᾽} 7ὔ Ε ς Ν 7. 47 7 ΦΓ ἡ Ν 

οὔτε ξυνεμνπορος οὔτε ἥγεμων ἐθέλει γίγνεσθαι, αὐτὴ δὲ 
“ Ε ͵ ΕΣ , Ε 7 6 “ 7 7 

πλανᾶται ἐν πάσῃ ἐχομένη ὥπόρίφ, εως ὧν δή τινες γρονοι 
͵ὔ “ ᾽ ,ὔ οι απ ὦ Α ᾽ Ἀ ,ϑ »ν 

γένωντοι!, ὧν ἐξελθόντων ὑπ ἀνάγκης Φερετῶι εἰς τῆν αὑτῇ 

ὧν ἐξελθόντων ὑπ᾽ ἀνάγκης φ.1 Οὐἄϊο65 Ρ]ατιηὶ 1ἀθιπαὰθ ορίλπη! οὐπὶ ϑέοθεθο 
ὧν ἐλθόντων. 

ρίαπθ πουα θὲ ἱποαϑβροοίαΐα αοοϊαϊξ: αρ- 
ποϑοὶξ φαηὶ δὲ αθὶ ἀπέφα ηιοἀϊἑαἐοπ 
τ ΟΥ 8 οἐ ρἰιἱϊοδορίιϊα οορ πϊέαηι. 

ὅπερ ἐν τῷ ἔμπρ. εἶπον] Ῥ. 79. Ε- 
864. 6. ΧΧΧ.---περὶ τὸ σῶμα πτοεῖσθαι 
ἀϊοϊταγ Δηἱπιιι8 ΡΤ ἃ ΘΟΓρΟΙΘ ἀἰβοθάθῃ8 
ἰάδοηαα οἶτοα 1Ππ4 ρτφ οαρ[αἸξαΐθ ηπαβὶ 
νο] ᾶπ5 ἃς ἱγορ᾽ 48Δη5.---ὅὁρατὸς τόπος εΘϑ5ἰ 

ηιοηλιγιθη ἔπι) 6ἐ ϑοριἴοτιηι. οἴ. Ὁ. 81. 6. 
πολλὰ ἀντιτείνασα] ταῖϊ6 γϑηϊέθη8, 

τϑἠ]δηιθγ ον τΟριΡηαη8. ΝΆτη ἴῃ ἢ18 

πολλά ροβιίαπη δϑὲ ἀντὶ τοῦ καταπολὺ 
ἐπιῤῥηματικῶς. νἱὰά. ΒοτΙρίοι. δὰ Ατῇβ- 
ἴορ. Ἑαυϊίί, ν. 412. 

πολλὰ παθοῦσα] Τηί6}}. ὑπὸ τῶν τοῦ 
σώματος ἐπιθυμιῶν. 

Βε ἃ τούτων ἀδελφά] 1. 6. ὅμοια, πα- 
ραπλήσια, συγγενῆ. ῬΆΪ]ΘΡ. Ρ. 21]. ΑΚ. 
τοῦ φρονεῖν καὶ νοεῖν---καὶ ὅσα τούτων 
ἀδελφά. ῬΒαάτ. Ρ. 276. ν. ἑτέροις τε, 
ὅσα τούτων ἀδελφά. 

ἅπας φεύγει] ειημϑημίδηιο [ιρὶξ. Ἐπ- 
ΤΡ. Βδοοῖὶ.. ν. 70. στόμα τ᾽ εὔφημον ἅπας 
ὁσιούσθω, οἱ ΕἸπιΒ] εἶμ: 8ὲ πηδέγιι, 
ἰμαᾳυϊῖ, «παρ ϑέϊοιπ 6886, ροξὶιι8 πᾶς 

ὁσιούσθω 8ογὶμδὶ88εὲ γμοεία." ΝΙπιτυπι 
ἅπας ρτανιὰβ ἀϊοίαπη οβδί ἡιδιη πᾶς. 
ΧεποΟρΗ. ϑ'γιηρο8. 11, 4. καὶ γὰρ δὴ μύρῳ 
μὲν ὃ ἀλειψάμενος καὶ δοῦλος καὶ ἐλεύθε- 
ρος εὐθὺς ἅπας ὅμοιον ὄζει. Ῥτεαίογεδ 
Ἡδειπαοτχῇ. σοπίυϊς Ῥο]ϊτῖς. Ρ. 2ὅ9. ο. 
Τρ. 1. ἢ. 628. 8. 

ξυνέμπορος] Τίπ). Ο]οΕ5, Θχρ]ϊοαΐ γος. 
συνοδοιπόρος, Όὶ ν. ἘΠ ΚΘη, ; 

ἐν πάσῃ ἐχομένη ἄπ. 6 Βδρ. τι1- 
Ρ- 396. ν. ἐν ξυμφοραῖς τε καὶ πένθεσι 

καὶ θρήνοις ἐχομένην. Οογα. Ρ. δ22. Α. 

ἐν πάσῃ ἀπορίᾳ ἔχεσθαι. ν. δα Οτϊίοη. 
Ρ- 48. ο. 

ο. ἕως ἄν---γένωνται)] Ἀ. 6. ἄοπεο 
οοτία φράσαι ἐδηιρουμηι 8ραξϊα εἴαρδα 

δὶπί. Νδηι χρόνοι ϑαπὶ περίοδοι χρόνου 
πολλαὶ καὶ μακραΐ, η085 ϑοοταῖοδ ἃπίοα 
ἀϊοθθαῖ : ὑἀπάδ ᾿μίθ Πρὶ ρΡοϊθβί, ηυᾶπὶ 

να πα θθαΐξ παι τὰ 5 ΡΙ ΤΆ 15 χρόνοι, ου- 
705 ταϊ μοι ἔμπας αὐἱ ποῖ Ρευβρὶ- 
οοσθηΐ, Ὀϊοαπίυγ δαΐθπὶ χρόνοι γενέσ- 
θαι ἢ. 6. ἐξελθεῖν. Νδπι διὰ 6ϑὲ φυοά 
Ρ- 80. ν. Ἰορθθαίυγ χρόνου ἐγγενομένου, 
αυοά οαὰπὶ ἰος ἰοοο σοηἤοτσὶ πο ἀθθυϊ, 
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7 3 ᾿ ε δὲ Όθ "Ὁ ἈΝ ’ὔ; Ἀ Ἃ 

πρέπουσαν οἰκήσιν" ἡ δὲ καθαρὼς τε καὶ μετρίως τὸν βίον 
"Ὁ" Ἶ ν Χ 7ὔ »“" »“.ω 

διεξελθοῦσω, καὶ ξυνεμνπόρων καὶ ἡγεμόνων θεῶν τυχοῦσα, 
7] Ν κ᾿. τ 7 

ῴκῆσε τὸν αὐτῇ ἑκάστη τόπον προσήκοντα. 
ἌΝ ἢ ἡ »“ὖ 

Οαρ {0111. Ἑϊσὶ δὲ πολλοὶ καὶ θαυμνωστοὶ τῆς 
“ω ζ Χ Ἂν ἘΝ " Ω ΕΝ Ω 7ὕ Ῥως -Ἂ "“ 

γῆς τόποι, καὶ αὑτὴ οὔτε οἰῶ οὔτε ὅση δοξάζεται ὑπὸ τῶν 
“»Ὕ Ψ “ ᾿ 

περὶ γῆς εἰωθότων λέγειν, ὡς ἐγὼ ὑπό τινος πέπεισμαι. 
7] ΄- ῸὉ 7] " 

Καὶ ὁ Σιμμίας, Πῶς ταῦτα, ἔφη, λέγεις, ὦ Σώκρατες ; 
Χ , “» “» Χ 3... Ὁ Νν Χ δ. ον 3 

περὶ γὰρ τοί τῆς γῆς καὶ αὑτὸς πολλῶ δὴ ἀκήκοα, οὐ 
"“Ν ᾿ Ν εχ μέντοι τωῦτα, ἃ σὲ πείθει. ἡδέως ἂν οὖν ἀκούσαιμι. 

2. 7 3 
᾿Αλλὰ μέντοι, ὦ Σιμμία, οὐχ, ἡ Τλαύκου γέ μοι τέχνη 

"“" “ ,ὔ “ἶ 

δοκεῖ εἰναι διηγήσασθαι ἃ γ᾽ ἐστίν" ὡς μέντοι ἀληθη, 
, ᾿ ᾿ « 3 Ἂ ’ὔ ἣ, 

χαλεπώτερον μοι φαίνετο! ἢ κατὰ τὴν Γλαύκου τέχνην, 

Οκρ. ΠΥΤ1]1. ὑπό τινος πέπεισμαι] ἴα οοἀά. ρ] 46. ΟἸΔΠΘ6Β. 
Ἐκᾶπι π᾿ 5644. 1071 676 ΟΠ)η68 οἵαν πέπεισμαι εἶναι Ῥγτο σαυ!ρ. πέπυσμαι. 

πέπυσμαι. 

-εἰπάς ὑπ᾽ ἀνάγκης ἰ. 4. ἐξ ἀνάγκης, 
88 ἔγθαπθηῖ. ῬῬαδγρθίδτα επὶπὶ Εουβίθ- 
ΤῸΒ οἱ ἘἸΒεποστὰ8 ὑπ᾽ ᾿Ανάγκης 501106Π- 

ἄστα Ρυΐαταπί, απο να] ργορῖθυ σϑῦρθατα 

φέρεσθαι τὶ ποτ ροίδβί. 
καθαρῶς τε καὶ μετρίως] 1. 6. καθαρῶς 

καὶ κοσμίως. ν. τῶν. αὰ Πα51οα. Ο. εἴ 

19. ν. 806. 

Ολρ. {,00111. καὶ αὐτὴ οὔτε οἵα ----Ἴ 
Ῥοβέὲ αὐτή ἰπί6]1. ἐστίν. ῬΘβρίοὶ νἱάθ- 
(ὰ δὰ Απαχίτηδπάσυτμη οὐ Ἠδοαδίθαπι, 

αἱ ἀπάμπι ἀθ ἰδυτ ἔογτηᾶ δ τηδριι- 
ταάϊπα φαϑίοπαϑ ᾿πδι (υϊββαπί, ν. ϑίσα- 

Βοη. 1. ἢ. 18. οσ. Πίοσ. 1. 11. 2, 

ὡς ἐγὼ ὕπό τινος πέπεισμαι] κέ πιϊἠϊὶ 
ψιΐάαηι ρογϑιιαδὶί. ΝΜ υἱραΐυπι πέπυσμαι 

σοττυρίαπι 6558 αὐστι ῬΥΘρΟβιτῖο ὕπό 
ἀΥροϊ : ἀοθθθαΐ οπὶπὶ παρά τινος αἸοϊ : 
(απ σοῖρὰ ἃ σὲ πείθει 5815 Δρδυίαπι 
τεάδιυπί, (δίθταμπι βοϊθί ϑοοταίθβ ἃρυά 
Ῥ]αΐοποπι δὰ ἱποθυίοβ σθίειστθ διοίουοβ 

οἃ οἸημΐα, ααοτγατη οδαϑβᾶ οἱ ταίο ἴῃ ΟὉ- 
Βοῦτο ἰαίθὶ πα] αηηὰθ μᾶρθοὲ δχρ]οᾶ- 
ἄοποιῃ. [Γὰ ἀθ ἸλΘρα], τν, ἢ. 411. σ. 

Μαῖθ ναΐρο 

ἀδοτατα δἰ 1ατι 5 Πποπηϊηλθιιβ τη βίοδτῃ οἱ 
ΒΙαΠδϑίϊοδιη ἃγίθιῃ ἀθά 588 ἀϊοϊίατ. ν. 
δα ῬΆΠ6Ρ. Ρ. 80. 

Ὁ. πολλὰ δὴ ἀκήκοα] ϑεΒρθῃυσηθτο 
δή 5βῖο ροϑί πολύς δα ἀϊ!ζατη ταρϑηίυσ. ν- 
Βαρτᾶ Ρ. 68. Α. Χεπορ!. ΟΥτορ. τν. 2, 
2ὅ. (βοοη. 1. 23. 3]. ν. Ηεδιπάοιῖ, δὰ 
ἢ... : ἀπ66 {ταβίτα ἔς 4] νϑῦθᾶ πὰὰ- 

ἰαΐωατα ᾿τεῖ. οἱ δυΐθπη δῇϊδπὶ Ρ] μΐοσ 
ἴουπιὰ πολὺς ἤδη, ρΡαίθὈϊ: 6 Ἰοςΐβ δὺ 
Ἡεϊπάοτῆο δὰ Τμροῖ. ρΡ. 15]. ασ. ς0]- 
Ἰϑοί15, 

ἡδέως ἂν οὖν ἀκούσαιμι] Ῥ. 110. 8. 
ἡμεῖς γε τούτου τοῦ μύθου ἡδέως ἂν 
ἀκούσαιμεν. ϑαρτα Ρ. ὅ7. Α. ἡδέως γὰρ 
ἂν ἀκούσαιμι. 

οὐχ ἡ Τλαύκου---τέχνη] Ῥτονετθίθσα 

ἀδ σθῦυβ ποῖ πηυ]ίαπι ἱπρϑθηὶϊ οἱ 530}16Γ- 
{15 τϑαυϊγθη 115 ἀδυγραΐαιη, 1)6 οἵ] - 
σίηβ 6]5 δὖ οδιβὶβ τη αἰ πὰ Ἰπίθυ 56 615- 
ΒΘη απ ΘΥΔΙΩΤΊΔΙΟΙ, ΠΌΟΤ πὶ ΟΡΙΠΙΟΠ6Β 

τϑοθηϑυθυαῃί ΕἼΒΟΠοτ, οἵ Ηειπαοτ,, ααΐ 

5 θθπάυμ οοηβεὶ οὐχὶ Γλαύκου τέχνη. 

ἢ κατὰ τ. Γλ, τ.7 ν. Μίατ, ἃ 449. 
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καὶ ἅμα μὲν ἐγὼ ἴσως οὐδ᾽ ἂν οἷός τε εἴην, ἅμα δέ, εἰ 

καὶ ἠπιστάμην, ὁ βίος μοι δοκεῖ ὁ ἐμυός, ὦ Σιμμία, τῷ 

μήκει τοῦ λόγου οὐκ ἐξωρκεῖν. τὴν μέντοι ἰδέαν τῆς 

γῆς, οἵαν πέπεισμαι εἶναι, καὶ τοὺς τόπους αὐτῆς οὐδέν 

με κωλύει λέγειν. ᾿Αλλ᾽, ἔφη ὁ Σιμμίας, καὶ ταῦτα 
ἀρκεῖ. 

Πέπεισμυοι τοίνυν, ἦ δ᾽ ὅς, ἐγὼ, ὡς πρῶτον μέν, εἰ ἔστιν 

ἔν μέσῳ τῷ οὐρωνῷ περιφερὴς οὖσα, μηδὲν αὐτῇ δεῖν μήτε 
ἀέρος πρὸς σὸ μὴ πεσεῖν μήτε ἄλλης ἀνάγκης μηδεμιῶς 

φοιαύτης, ἀλλὰ ἱκανὴν εἶναι αὐτὴν ἴσχειν τὴν ὁμοιότητα 

τοῦ οὐρανοῦ αὐτοῦ ἑαυτῷ πᾶντη καὶ τῆς γῆς αὐτῆς τὴν 

ἰσοῤῥοπίαν' ἰσόῤῥοπον γὰρ πρᾶγμιω ὁμοίου τινὸς ἐν μυέσῳ 

ἀλλὰ ἱκανὴν εἶναι] Ψοουϊατη γέ νυ]σο ροβί ἱκανήν ἱπίογροβιίδτη οοάϊσατ διοίο- 

-- 

ἅμα μὲν ἐγὼ] Χϑοπορῇ. Ονγτορ. τι. 
1,2. ἅμα μὲν διέπεμπεν ἀθροίζων τὴν 
αὑτοῦ δύναμιν,---ἅμα δὲ ἔπεμπεν εἰς τὰ 

ὄρη κιτ. Ἀ. ΤΙοϊά. τν.1, 18. ΑπδΡ. τι. 
4,11. ϑ'86α ἐγθαπθπίϊου οϑὶ μεοο Ἰοαυθ πα] 
γαῦϊο, αυδηι αὖ ΘΧΘΙΩΡ]Ϊ5 1] υδίταπάδ β1ζ. 

Βδυῖου δαάθμη ἃρυὰ βου ρίοσββ 1, 11Π05. 
Ἑλνὶὰβ {τ|. 50. Πεοργηιυϊγὶ ϑἰηιμϊ ἐϊ8, 

ηιώ οἱάοθαπέ, δι ᾿ΐβ, ἡ αοἴα Κἶο- 
πιῶ απαϊοναπέ, ρον ἐν δαξ. ἸΌΪὰ. χΧκι. 

40. βἰπιμὶ ηιϊπαγιιηι, βὲηιιὶ ὑγ οἰ δ5ϑ1οηιηι 

ἕη, ξιϊιιῆι ἨιοηλοΟΥ 58. 

Ἑ. ὡς πρῶτον---μηδὲν αὐτῇ δεῖν] Ῥατ- 
ἐἰσυ απ ὡς ᾿π ἢν υ8 τοοΐθ Βα αϊίοσ. ν, 

Χομορῃι. Ονυτορ. 1. θ, 18. ΗΕ6]]6η. νι. ὅ, 
42. (0]]. ἀπποί, δά 6. νιτι. Ρ. 68. 6. 

εἰ ἔστιν ἐν μέσῳ τ. οὐρ.} 
ΘΟΙ]οσδυΥὶ βίαταϊς ϑοοσαῖθβ ἀρ. “ΒΟ θιη 

Ρ. 112. εἀ. ΟΙεσο. οἱ Ρ]αΐο ἴῃ Τίπιο 

Ρ.40. Απ νϑῖὸ 1δὴ᾽ βϑθουσπάυπι ᾿ὰπς 
οἶγοᾶ σϑηΐγαση Βα πῃ νΟἸ νᾶ Ὁ, Δ ἢ ΡΤΟΓΒῚΙΒ 

αυϊθβοδί, ἱπίθυ Αὐϊϑίοίοι πὶ ἀθ ὅσο τι. 

183. δὲ Ῥτοοίαπι ἴῃ Τίμα, Ρ. 280. 8βηη. 
ποηυδηυδη σοηνοηϊς, ἡ ΒΟΒΒΤΕΕυϑ. 
Ῥτοοὰ5. πος ἰοὺ υἱϊίογ δὰ τοίαξαποβ 
6005, 4αυἱ 6ὁΧ Τίμηξθο Ἷο] "ρὲ Ροβϑὲ ρὰὺ- 

1 θδηΐ, Ρ]αἴομθ βία 1556 ἔθ τᾶτα Οἱ ΓΟ ΤΩ 

“τὰ ρᾶπι.. 

ΤΩᾺΠΑΟῚ ῬοΪὰπὶ τοΐδη! Ὡραὰθ ἱπηπηοίδΠ) 
βϑίδτθ. [06 αυἃ οαυϑᾶ νἱὰά. ΒυΝηΚοη, 
84. Τίπ). [μ6χ. Ρ. 69---72. ΥΝ γείεπθδοὶι. 
Απηοί. δά Βακὶϊ Ῥοβιάοπίυτπι Ρ. 61. οἱ 
ΒΟΘΟΚΙ. ἀ6 Ῥ]αίοπῖοο ϑ'γβίετιδῖθ Οω- 
Ἰθϑίάατη (ὐἹοθοσιιπ Ρ. ν11-τχι. Ἐξ Βοο 
Ἰοσο νϑζᾶτη ᾿Ὠ}]ΟΒΟΡΪ βαπίθπίϊδτη ΠΟ 
ῬΟΒ86 Ἄοορποβοΐ. ἔδει! ]6 Ἵοοποθάθηξς αυΐ, 
αιὰ ταῦοπθ 116 ἰπ βηροπάϊβ τί μῖβ 
ΡὨΙ]ΟΒοροἱβ ψϑυβδυὶ βοϊθαΐ, ποῖ ἴρτιο- 
ταηΐ. ; 

Ῥ, 109. ἀλλὰ ἱκανὴν εἶναι ----Ἴ ἢ. 6. 
ἀλλὰ τὸ τὸν οὐρανὸν αὐτὸν ἑαυτῷ πάντῃ 
ὅμοιον εἶναι καὶ τὴν γῆν αὐτὴν ἰσόῤῥοπον 
ἱκανὸν εἶναι, ᾿ἰπ16}}. αὐ δαπὶ 8ιιϑεϊπεπάαμι. 
ἰϑαϊίνα8 ἑαυτῷ ρΡοπαθί ἃ ποιμγίπα ὁμοιό- 
τηβ. ΤΒοαῖ. Ρ. 176. Β. φυγὴ δὲ ὁμοίω- 
σις θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν. ν. δὰ Ἑπτην- 
ΡΒτοη. Ρ. 10]. 84. --- οο. ἰσόῤῥοπον 
Ηδβυομῖυβ ἰηἰουργοίαιγ ν, ἰσοβαρές, 
ἶσον, ἐκ μεταφορᾶς τῶν μὴ ῥεπόντων 

ζυγῶν, καὶ ἰσόσταθμον ἢ ὅμοιον. Υἱάε- 

Ἰἰοθὲ οορὶίαπάυτα οϑὲ ἀθ ἐέγγῶ φᾳαὶ- 
ὑγιέαίε. ϑϑηϊοηαμθη τοοῖα θχργθββὶξ 
ϑιΘΡ δ" 8. ἢΐ8 νϑιθὶβ: φεγμηι αὐ αὶ 
γεξϊπεπίαηι βα 5 6886, φιοὰ οσοἰιοη βιδὲ 

ηιαηιαυεῦϑβιι8 δήρεϊς δὲξ, δὲ φιεραὶ ἴρδα βὲξ 
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' Χ ᾽ ᾿ δὼ - Ξ“ὰν » 
φεθὲν οὐχ, ἕξει μᾶλλον οὐδ᾽ ἧττον οὐδαμόσε κλιθῆναι, 
ε ὔ 4 Ὁ Ε Ἀ - " Ν ’, “ 5. 407 

ὁμοίως δ᾽ ἔχον ἀκλινὲς μενεῖ. πρῶτον μὲν τοίνυν, ἦ ὃ ὁς, 

Καὶ ὀρθῶς γε, ἔφη ὁ Σιμμίας. Ἔτι 
7, Ε 7 ᾽ὔ ο αι, ἈΝ “"ο ᾽ -“ Ν 

τοίνυν, ἐῴη, παμμεέγα τι εἰναι! αὐτο, καὶ ἡμᾶς οἰκεῖν τους 

“- , 
Τοῦτο πέπεισμαι. 

μέχρι ᾿Ηρωκλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος ἐν σμικρῷ τινι 

μορίῳ, ὥσπερ περὶ τέλρμνα μύρμηκας ἢ βατράχους, περὶ 

σὴν θάλατταν οἰκοῦντας, καὶ ἄλλους ἄλλοθι, πολλοὺς ἐν 

πολλοῖσι τοιούτοις τόποις οἰκεῖν. εἰναι γὰρ πανταχῆ περὶ 

τἰϊαίθ ἀεἰθνίιηαβ. Νίοχ ἀκλινὲς μενεῖ 6Χ Αυρ. Τυθ. ἡπα: ἌΡ 8115 τϑϑιαἰπτὶ δβί, 

ψυϊρο μένει Ἰεραρθαίαγ. 

πρῶτδῇ μὲν τοίνυν, ἦ δ᾽ ὅ5] Αοεαδβιύ τοίνυν Θχ οοἀά. 

μέχρι Ἡρακλείων στ. Δυϊ]ρὸ μέχρις, 8.4 σοπίτα σοάϊοσατῃ Ρ] ΓΙ ΠΟΓΤη ορεἴπιο- 

ΤᾺΙΤΩΠΘ 16 δαοίοτγιταίο πὶ οἵ σϑίθ ΓΙ} Θ.ΔΙΩ Δ [ἸΘΟΥΌΙΩ Ῥττοαρία, 6Χ αὐϊθὰ8 Ατος μέχρι 

οὐ ἄχρι οἰϊᾶτη δπίθ νσοσϑί ἐπὶ ἀϊσθηαπι. ν. ῬΠΥυμΙ μα ρ. 14. ᾿θααθ ΓΟῦΘοκ. 106 

ΡῬΙ]δίοπϑ δυΐθηα 5616] τποπ θη 5 ̓ θο. δι βαπί ἰοοσΐ, ἴῃ αυϊδιβ μέχρις σοπείαπιὶ 

Βαυαθαΐ οοαϊουτη ἈΒΒΘΠΒΙΌΠΘ: ἴῃ ὈΙ ΓΤΩ158 δὰ δδϑί Πἰρσόγυτα αἰββθηβιο, αὐ Θ᾽ ασὶ ταὶ 

αυϊάδπι μέχρις ΘΧΒΙ θΘαηΐ, ΟΡταὶ ἀυῖθια ἔεσο μέχρι ἰμθαπίατ. «([8ἃπ| αασι μέχρι οἱ 

ἄχρι [ΔΟῚ] 15. ἃ βου θῖβ ροϊμου! πη ατ] ἴῃ μέχρις οἴ ἄχρις, αιᾶτη οοπίτα ; δΊΆΠ- 

ταδὶ] σογατα δαΐθπι ρτοθρίπηῃν ΟΡ ϊπηογαπι ΤΙ τόσα τη ἰθϑυποηϊο ἔδγα ἀδίᾳαθ οοη- 

Πγτηθίωυγ : ζᾺ 0116 1η16]]Πρ]τὰγ ἀρὰ ΡΙαίοπθπι βαῖ18 (πο ἀραιὰ βουῖδὶ μέχρι εἴ 

ἄχρι. 

«αι θνῖϑ. Οἰεοῖο ἀθ Ναί. 607. 11. 
39. αο ρυϊποὶρῖο ἔόγτα τπϊυογϑα σογηα- 

ἔμ", ἰοοραία ἴηι πιοάϊα 5646 ηιμπαϊ, 5οἰλα 

δἰ6 τπἰϑηι6 αὐ οοἰπιπιπα5 Ηογομὶβ, Ἡ. 6. 
φιὶ Ἐπτορανι ἱποοϊαηειι8. Νάτα Εστορᾶ 
80 οοοΙαθηΐθ οοἰ απ Ηδσοι 5. ἰθιτηΐ- Ὁ 

δὲ ρίοδοϑβα, οἰ πἰπαϊφιιο ἴρδα ἵπ 8686 πι- 

ἐϊδιι8 8ιι18 οοηρϊοὐαία. 106 Οταί, τι. 

45. ἐποοϊιηιϊξαί8 αο 58αἰιἐδ οηιπῖιιηι 
οαμδα υἱάφηνι5 ἰπίπο δἰ αίμηι 6556 ἐμιι}ιι8 

ἐοἰἐιι5 τπιπαὶλ αἰημθ παΐμναδ, τοίη ἀιι)ὶ 

πὲ οοἴιηι, ἐοτγαφιθ τι πιοαΐα 511, Θαφιι6 

δια οἱ πιξιφιθ ἐδηθαίιν. ῬΊατα Ὠαθϑί 
Ὑνγίίοπθδο}. 

ὁμοίου τινός] ἢ. 6, 671ι8, φιιοὰ 5ὶἰδὲ 

ἔρϑιιηι βίηιϊία 6έ. 

πάμμεγά τι εἶναι αὐτό] Ἐδέογαβ αὐτό 
δὰ τὴν γῆν. ϑαρτᾶ Ρ. 88. Α. οὕτω γὰρ 

αὐτὸ φύσει ἰσχυρὸν εἶναι, ἱπί6]1. τὴν 
ψυχήν, υδὶ ν. δηποίύ. 

Β. τοὺς μέχρι Ἡρακλ.---θάλατταν οἰ- 
κοῦντας]} τοὺς μέχρι Ἣρ. ἀπὸ Φάσιδος, 

π05 ηιὶ ἐφνγαηι παϑὶίοηιι5 ἐπ α Ῥὶια- 

πᾶυδίιγ, ἀ6 αυῖθι5 νἱὰθ ΕἸΒΟΒοσὶ [πάϊο. 
δὰ ῬδΙΘρΙιαί, ν. Ἡρακλεῖοι στῆλαι; ἃ 
οἸϑηΐθ δαΐθιι ἃ Π}}{18 ογθθθδίυσ ἰθῖ- 
ΤΩΪΠΔΙῚ ῬΠαΒΙ4θ, ἤμσνίο (Ο]εμάοΞ. ν. 

Ηδτοάοῖ, τν. 45. Ττᾶαᾳὰθ ἃ0 Ατιβεάς 
ἴ, τι. Ρ. 807. εἀ., Οδηῖ. Ευτορθὶ αἱ- 
ουπίυν ὅσοι στηλῶν Ἡρακλέους ἐντὸς καὶ 
ποταμοῦ Φάσιδος. Μοῖρα περὶ τὴν θά- 
λαττὰν οἰκοῦντας ροτζποπέ δὰ ἡμᾶς, 
ποη δα βατράχους. Ψορςσαίωγ δυίεμι ἡ 
θάλαττα “5:τρ]Ἰοἰΐο᾽ ταῦ ηιραϊέοντα- 
ποθι, ααοὰά πος ἰοοο ἱπάθβ ἃ Ῥοῃίο 
8416 δ σοΟ]υτηπ88 ἨΘΙΟᾺ] 8 ρογίϊ ποτα 
βίατυϊίασ, ἴϊβαια Ἰοαπεπαϊὶ 1ΠΠυδίχαγαπέ 
Μαγοκίαπα δὰ Μᾶχ. Τυτ. ρ. 709. 
ΟΠ γΘΙρ ου56Υ. δὰ Αρρίαπ, ΡῬιοθμ). 

Ο. 1, Ψ0]. 1π|.. 0. 110. Τιᾶτοϊον, δὰ Πδ- 
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Ν »"Ὕ ἃ ᾿ »"" Ν ᾿ λ ͵ὕ 

τὴν γὴν πολλὼὰ κοιλὼ καὶ παντοδαπὰ καὶ τὰς ἰδέας καὶ 
Ν “6 ᾿. Δ. Ἵ ΄,ἷ 7) ΣΝ .. ὁ δ 

φῶ μεγεθη, εἰς ὦ ξυνερρυηκέναι τὸ τε υδωρ καὶ τῆν ομνἐ- 
Ν ΧΝ να ΒΝ δὲ Ν -“»Ὕ Ν 2 -“ 

χληὴν καὶ τὸν ν»" αὐτήν ὃς τῆν γὴν τι... εν καθαρῷ 

κεῖσθαι σῷ οὐρανῷ, ἐν ὅπερ ἔστι τὰ ἄστρα ὃν ὃ. αἰθέρα 

ὀνομάζειν σοὺς πολλοὺς σῶν περὶ σὰ τοιαῦτα εἰωθότων 

λέγειν" οὗ δὴ ὑποστάθωην σαῦτα εἶναι καὶ ξυρῥεῖν ἀεὶ 
3 Χ ον “Ὁ “ ς ω͵ “" -" .] -“ 

εἰς τῶ κοίλῶ τῆς »Ξ ἡμνῶς ουν οἰκοῦντας ἐν τοῖς κοίλ. οἷς 

ἀβνῃ λεληθέναι καὶ οἴεσθαι ἄνω ἐπὶ τῆς γῆς ἧς οἰκεῖν, ἐνδὴ 

ἂν εἴ τις ἐν μέσῳ τῷ πυθμένι τοῦ πελάγους οἰκῶν οἰοιτό 
ον, ὁ “ 7 ᾽ -“ ᾿. Χ 5, Ὁ δι ιν ΙΝ 

σε ἐπὶ τῆς θαλάττης οἰκεῖν καὶ διὰ τοῦ ὕδατος ὁρῶν τον 
Ὁ“ Ἅ Ν 7 " Ν ΄ ε “ ΕΣ ἈΝ 

ἥλιον κί τῷ ἄλλὼ ἀστρῶ τῆν θάλατταν ἡγοῖτο ουρῶνον 
Ο Ν Ν ἄνα Ἁ 7 3 

εἰγωι, διὰ δὲ βραδυτῆτά τε καὶ ἀσθένειων μυνηδεπώποτε ἐπὶ 
Ν ᾽ “ 7 . 7 ΝΟΥ Χ ᾽ 

τῶ ἄκρω τῆς θαλάττης ἀφιγμένος μηδε εωρώκως εἰῆ, 
Ἂν δὲ ΡΥ. Ἄ 3 -»Ὕ ὦ ᾽ Ν ἢ 7 7 

εἐκδυς καὶ ἀνακύψας ἐκ τῆς θαλάττης εἰς τὸν ἐνθάδε τόπον, 

διὰ δὲ βραδυτῆτα] Ῥοτγρεΐᾶπι δ]! 4ποί οοἀά, βραδύτητα. Ναπι νϑυιββίτηθ σ ΤΆΤ - 
τηδίϊουβ 80. Βαβίϊαπη Εριβί. Οὐ. Ρ. 199, οὈβογνανὶε {τἷὰ ποπηῖηα βραδυτής, τα- 

χυτής, δηϊοτής ΔοοΘῃ απ 6 ΓΓΘ ἴπὶ Ὁ] ἰπηὰ Βυ}1ὰῦὰ. οἵ, Βοϊδβοπδά, δὰ ῬΒΙΠοβέν, Ηοσ. 

Ρ- 386. 

τελέσιλλα' τὰ δὲ εἰς λῇ οὐκέτι, ὁμίχλη, 

φύτλη, γενέθλη. οὕτω καὶ κίχλη ἥ τε 

ὄρνις καὶ ὃ ἰχθύς. ἀρέσκεται δὲ καὶ τῷ 

τοάοί, τ. 185. Δρᾷββιπιθ νϑῖὸ δὰ ἰο- 
5 ἴογγθ, σαλτη ἤπριΐ, τηδρηϊ τυ] Π6η) 
ΒοπιΐΠ 68 σοιαρᾶτγαΐ οἰ ΠῚ ΔΗ 1115. ρᾶΓ- 

ν βϑὶπ)18, ἃίαπθ τπᾶτο ΠΙΘαΙ ΘΥΓΔΠΘΌΠΙ 

οὐτὰ ρΆ]υ046. Ναπι τέλμα οΘϑὲὶ τόπος 
πηλώδης ὕδωρ ἔχων, ἱπίετργείΘ. Εἐντηο- 

Ιορο Μ. οἱ Ἠοβυομῖο. 
εἰς ἃ ξυνεῤῥυηκέναι)] 1)6 ἱπῆπιενο ἴῃ 

οτδίϊομθ οὐ] Ροβὲ το αἰϊνα ροβίίο ν. 

δᾶ ο, χντ.- οχίγ.---μίχλη ἢ ὁμίχλα" ἀὴρ 
παχύς, σκοτεινός, ἀχλύς, ὑδατώδης σκο- 

τία. Ἡδϑυομῖα5. ῬΙδουϊ δαΐθπι νεΐο- 
τὶρα8 Αἰἰἰοῖὶβ ἴῃ αυϊθυβάδηι ΠΟΙΆ 1118 
Ἰἰἴοτὰα ἢ ρῖὸ ἃ. Ευβίδί ἢ. δὰ Οάγββ. χ. 
Ρ.-. 795. κανονίξει δὲ ὃ αὐτὸς ῥήτωρ 
(Λιβεπῶυβ 110. ντῖ. Ρ. 806. Β.) καὶ ὅτι 

᾿Αττικοὶ κίχλην διὰ τοῦ ἢ λέγουσιν. 

καὶ ὃ λόγος οὕτως ἔχει" τὰ γὰρ εἰς λᾶ 

λήγοντα θηλυκὰ πρὸ τοῦ Χ' ἕτερον λ΄ 

ἔχει, σκύλλα, κόλλα, ἅμιλλα, ἅμαλλα, 

τοιούτῳ κανόνι καὶ Ἡρωδιανός.---- ογθα 

αὐτὴν δὲ τὴν "γῆν ΟρΡροπυπίαγ τοῖς κοί- 
λοις, ἰζὰ αὐ 1πι6] }Πράτυγ ἣ ὧς ἀληθῶς γῆ, 
αἵ νοσαίαγ ἰηΐτα Ρ. 109. Ἑ. 

ο. οὗ δὴ ὑποστάθμην] Ὀ᾿οϊζαγ ὕπο- 

στάθμη φιιϊάφιϊα διὑπεαὶξ, δεαϊπιεν, ἔα:. 
ν. Οδἴακου. δὰ Απίοπίη, τχ. 36. ΟΡ 585. 
Μ]5ς6 611. νο]. ν. Ρ. 330. ΥΥ̓́εββϑὶπρ. δὰ 
Πιοάογ. 5΄1ο. {. 1. Ρ. 211. 

ἡμᾶς οὖν---λεληθέναι) ἨΗογαπι σνοτ- 
Ὀοτγαπι βοηίθηταπι στϑοΐθ βὶς ἀθοϊασγανὶς 

ΘίΘρ δ μαΒ: α ποὐὴβ ἐσ ξεν ἱϑ Οὐ αΥὶ ἨῸ8 
ἐν {1118 σοποαυϊίαί διι8 παὺϊέανε. 

ἐν μέσῳ τῷ πυθμένι τ. π. ἐπ ἔπιο 

γιαγὶ: πιᾶτῃ ΟΡΡΟΠαμΝ ΩΣ τὰ ἄκρα τῆς 
θαλάττης. 
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“ 7 Χ ΄ὕ ͵ὕ 4.8 »“- Ἀ ὅσῳ καθαρώτερος καὶ καλλίων τυγχάνει ὧν τοῦ παρὰ 
7 "δὲ " ᾽ Χ ΕΝ “ε 7 δ΄ ἢ 

σφισι, ῥυηθς ἄλλου ὡκήκοως εἰή τοῦ εωρῶκότος. ταῦτον 
λ -» 4 - 7 "“ “: 7 Ἷ 

δὴ τοῦτο καὶ ἡμᾶς πεπονθέναι" οἰκοῦντας γὼρ ἐν τίνι κοίλῳ 
“" “Ἢ ᾽7 ΕῚ 7 δὲ δὼ -»Ὕ Ν Ν 7 32 , 

τῆς γῆς οἰεσθαι ἐπάνω αὐτῆς οἰκεῖν, καὶ τὸν ἀέρο οὐρανὸν 
"“ ς Ν 7, 3 ϑῳ ὙΨ Ν᾿ Ὅν ἐπὶ 

καλεῖν, ὡς διὰ τούτου ουρᾶνου ὄντος τὼ ἄστρα γωρουντῶ. 
Ν Ν “ “ ὡν δ 7 Ν “Ὕ Ε 

σὸ δὲ εἰναι [ταὐτόν], ὑπ᾿ ἀσθενείας καὶ βραδυτῆτος οὐχ, 
“ “; ς “ὦ, - δ Ὑ2 "7 Δ, ΟΝ ὦ γι. Ζ 

οἰους τε εἰνωι ἡμᾶς διεξελθεῖν ἐπ’ ἐσγχῶτον τὸν ἀέροι" ἐπεί, 
Ἵ 3 δ. ἋΡ 3 ῃἡἡὐ " “ Ν ὥ ἐ βαινς 

εἰ τίς αὑτοῦ ἐπ ὥκρῶ ελθοι ἢ πτηνὸς γενόμενος ἀνάπτοιτο, 
“ “ὰ Ε 7 “ “ 7, 

κατιδεῖν ᾿ ἂν ἀνακύψαωντα, ὡσπερ ἐνθάδε οἱ ἐκ τῆς θαλάτ- 
3 δύ Ε 7 δ. Ν 2 Ξ, “ Ε 

τῆς ἰχθύες ἀνωακύπτοντες ὁρῶσι τὼ ἐνθάδε, οὕτως ἄν τινῶ 
Ἂ ἈἌλι, ἢ - - Ν 3. ὁ 7΄ὕ ς Ν ᾽, 2΄Χ Δ 

καί τὰ ἐκεί κατιδεῖν, κῶς εἰ ἢ ᾧῷυσις ἐκανή εἰη ἄνεγεσ- 
6 6 ων -» “ὁ Ω 2 ὡου, 5 ες 2 ΓΝ 2 Ν 
ἐ ϑεωρουσο,, γνωνῶιν ὧν, ὁτι ἐκεῖνος ἐστιν ὁ ὥλήσως ουρᾶνος 

καὶ τὸ ἀληθῶς φῶς καὶ ἡ ὡς ἀληθῶς γῆ. ἥδε μὲν γὰρ 

τὸ δὲ εἶναι ταὐτόν] Τ)οοϑι ταὐτόν ἱπ οσοἅ. Ζί(ίατ. ν. ἀπποί. 
οὐχ οἵους τε εἶναι] 51. οοἠά, ρτο νυ ]ρ. οὐχ οἵους εἶναι. 
κατιδεῖν ἂν ἄναις.1 Μοσυ]αη ἄν ᾿πβουυϊπηυβ 46 Θίθρμδηὶ οοπ]θεΐυτα. 

ὃ ἀληθῶς οὐρανός] ΜΝ ο(ί. οἀϊει. ὁ ἀληθινὸς οὐρανὸς καὶ τὸ ἀληθινὸν φῶς. 

Ὁ. τοῦ παρὰ σφίσι] Ἐχδρθοοίαθαβ 
παρὰ οἵ νο] παρ᾽ ἑαυτῷ. ϑ'6ἡ ἴΐὰ ροϑβί εἴ 

τις 5: ββί πιθ ἱπέδυζυσ ΠΌΠΊΘσ5. Ρ] 815. 
νἱ. δὰ ῬΆ1Π6Ό. Ὁ. 138. 

ὡς διὰ τοὐτου--- χωροῦντα) ἢ, 6. οἰό- 
μενοι 85. νομίζοντες διὰ τούτου (τοῦ ἀέρος) 
οὐρανοῦ ὄντος τὰ ἄστρα χωρεῖν. Ο(οη- 
βίσαοίϊο ϑδάθπ θϑί, αὺς ἀθ ῬΘΡΌΡΙ. τν. 
Ρ. 612. οσ. προαγορεύουσι τοῖς πολίταις 
τὴν κατάστασιν τῆς πόλεως ὅλην μὴ 

κινεῖν, ὡς ἀποθανούμενον ὃς ἂν τοῦτο 

δρᾷ. Τη [18 δὲ δἰγτηλ 8. ἸΟοΐ8. ΡΟΠΙζῸΣ 
δοουϑαίνα8 ῬΑτΕ ΟΡ φῬτορίοιθα, χαρά 

ἴῃ ὧς ἱποβέ ποίϊο νϑυδὶ ἡγοῦμενος, νομί- 

ζων, οἰόμενος. Οἵ. Ἀλοβί. ᾧ 191. 4. 
τὸ δὲ εἶναι ταὐτόν, ὑπ᾽ ἀσθ. ἘυΒΘὈϊα5 

τοῦτον Ῥῖο ταὐτόν Θχιροί. [{{π46 
Ἡεϊπάονῇ, σοιτὶροπάππη) Δυθι ταίυγ : τὸ 
δὲ εἶναι τοιοῦτον' ὕπ᾽ ἀσθενείας κ. β. 

ιν ἑαριθν γ65 Ἰΐαᾳ 86 παῦοαξ, πὲ ρ᾽Ὸ0ρ- 

ἐφν' ἱηιδοοὶ ἐϊξαξοηι---αἰ οα Υδηνιηι αδγθΉι 
ΘΠΊΘΥΡΟΥΤΕ ποηϊεέαπιιϑ8. Ἐϊοὶπυ8 πόθο (δ 

σοπνοσίί : ἐάφιο ποδὶ αἀοοϊθγ8 }70}- 
ἔογοα, ημιοά ρΡγὸορίον' ἱηιδοοϊ αΐοηι ἐαν αἷ- 

ἑαΐονηηιιο αὐ δι ρΥΘΉϊι) πἰ8η16 αΕΥ̓ΘΉϊ 

ἐγα) "85 σ0Ή ΠΟΥ ἨδηιΘαηιι8. Ἐοτίᾶ5868 1Ρ}- 
{αν ἰορίξ : τὸ δὲ εἶναι διὰ τὸ ὑπ᾽ ἄσθ. 
ϑεᾷ ἀρϊθπάση νἱἀείαγ ταὐτόν, αποά 
ἀθϑϑὺ ἴῃ ᾿ἰρτοὸ Ζιϊίανίθηβὶ δὲ δὉ ἱπερίο 
θ] οϑϑαίογα 1π56171 [80116 ροίιυϊ, 

Ε. [ἐπεὶ---κατιδεῖν  1)6 ᾿πῆπιανο ρᾶγ- 
{16 }15 σλπι88]. δα]υποίο ν. αὐ το πϊ- 
Πὰ5 ἴῃ ατ,. Οἵ. ὃ 121. δηποί. 4. Υ. Ὁ, 
Ε. Ά.] 

οὕτως ἄν τινα καὶ τὰ ἐκεῖ κ. Ηδο τὸ- 
ΡΘίαμίυν ρμοβί ρδιθηςποβὶπ ρουβρι ουϊία- 
(15 οαυθδᾶ .--- ΡΤΟΧΙΙΠΟτατη ψΘΓΌΟΤ ΠΏ 56ῃ- 

ἰδρηία ᾿θὺ οϑῦ: δὲ παέιγα ποβέγα ΚοΥΎῸ 

Ῥοδϑθέ θογιηι, ψ ἴηι οοἶο αἴηι ἴῃ ἐδν- 

γ8 βιι ρον οῖθ διπέ, οοπϑδροοίιηι εἐ δοπ-- 
ἐεριρζαξοπεηι. ν. ΝΜΙδτίῃ. ὃ ὅ50. 

ἥδε μὲν γὰρ ἢ γῆ] ἢ. 6. παν ἰδέω 6α- 

ϑΟΥΉ. ΟΥ̓δ5 ἐογγαγιηι, ὅν φιίδιιδ πο 
ἑαδίἑαηιιι5δ. Νεααδ ἐπίῃ ἰοίϊδπὶ [ΕΥΤΆΠῚ 

110 
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ἤ γῆ καὶ οἱ λίθοι καὶ ἅπας ὁ τόπος ὁ ἐνθάδε διεφθαρμένα 

ἐστὶ καὶ καταβεβρωμένα, ὥσπερ σὰ ἐν τῆ θωλάττη ὑ ὑπὸ 

τῆς ἄλμηρ" 

βαλάστῃ, οὔτε τέλειον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέν ἔστι, σήραγγες 
καὶ οὔτε φύεται ἄξιον λόγου οὐδὲν ἐν τῇ 

δὲ καὶ ἄμμαι καὶ πηλὸς ἀμήχιινος. καὶ βόρβοροί εἰσιν, 

ὅπου ἂν καὶ γῆ ἤ, καὶ πρὸς τὰ παρ᾿ ;, ἥδιθλ κάλλη πκρίχεσβαι 

οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἄξια. ἐκεῖνω δὲ αὖ τῶν παρ᾽ ἡμῖν πολὺ 

ἂν ἔτι “πλέον φανείη διαφέρειν. εἰ γὰρ δεῖ καὶ μῦθον 

᾽ ᾽ ἴω ῶ 7 “ ξ΄ Ἀ 

λέγειν κωλόν, ἄξιον ἀκοῦσαι, ὦ Σιμμία, οἷος τυγχάνει τῶ 
᾽ ς 

᾿Αλλὰ μῆν, ἐφῆ ὁ 

Σιρυμώαις, ὧ Σώκρατες, ἡμεῖς γε σούτου τοῦ μύθου ἡδέως 
ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ σῷ ἐύραιν ὄντα. 

ἂν ἀκούσαιμεν. 
Β ! “ "“΄ »"» 

καρ. ΠΧ. Λέγεται τοίνυν, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, πρῶτον 
“ 7 “ὦ “ ᾽ -»" 7 ᾽ “- 

μὲν εἰνωι τοιαύτη ἡ γῆ αὕτη ἰδεῖν, εἴ΄ τις ἄνωθεν θεῶτο, 

ὅπου ἂν καὶ γῆ ἢ] δ5ϊς αῖ. Ῥατί8. ΕἸοτοπίξ, τοὰϊεῖ, Ὑυ]ρο καὶ ἣ γῆ, ἱπδοτίο τίῖ- 

οα]ο. ν. δηποί. 

Παρ. ΙΧ. ἡ γῆ αὕτη ἰδεῖν] 51. 1|δτὶ οπμηθβ. Ευδβοθίυβ αὐτή, ρτορθαπίθ Ἠεῖῃ- 

ἀοτῆο. 6 400 ν᾿ δηποί. Πεὶπάβ νυΐρο εἴ τις ἄνωθεν αὐτὴν θεῷτο. ΒδΚΚοσὰβ 

οὐκὶ αἰϊαυοί οοα 4. αὐτήν ροϑδὶ θεῷτο ροδιυϊί. Ερο οὐπι ᾿ἰθτῖ5 παυὰ ρδυοὶβ θὲ ὅτο- 

Ῥο δ]βοὶ, ψαοπίδπι 8 γι 4018. ψϑυ 5 ἴδοι! ρμοίϑϑί ᾿ηι6}]1ρ]. 

ἀπί6 Πρ, βεά τὰ κοῖλα τῆς γῆς, ἐν οἷς 
ἡμεῖς οἰκοῦντες λελήθαμεν. 

ὕπου ἂν καὶ γῇ ἢ] κτἰδὶοιηφιιο ἐπ πιαγὶ 
ἐονθα 51. Ναια ααάδιη Ῥαγδ8 ΠΠΔΤῚΒ 
βπραπ αν (Θ γᾶ Ῥ᾽ΟΥΒῚΙΒ ΟΔΥΘΓΘ, ἰΐᾶ υἵ 5᾽πΐ 
ααδβὶ τ20165 αυςοάδτα Δαπᾶτατα, 1 π1}1] 
ογθβοδί, ἢ1}}}} νἱρθαῖ, Ῥαδγρθτιᾶπι Ηεὶπ- 
ἀογῆμβ: πὐϊοιηφιο ἔθγυαάηι πιάτα αἰϊιῖξ 
οὐἱορὶέφιιο. Οείογαηι ᾿ρβὰ βθηϊοπεῖα δχὶ- 
θοῖθ νἀ δθαίανγ, αὐ τηυϊατθίαγ ἰθοίϊο δὰ 
Βυηο υϑαπ6 ἀϊθπὶ ἴῃ Ομ θ5 οαϊι. οοπ- 

βουνδίᾶ : καὶ ἡ γῇ ἢ» 14 σιοά ἔδοϊπιι8 

110 118 Ρ] ΤΙ 8. Π155. ΘΟ ΒΘ ΠΓΙΘΠ δ ι18. 

καὶ πρὸς τὰ παρ᾽ ἡμῖν] πδὸ τιἴϊο πιοίο 
αἀἶβπα βιέ, φιδ οιηὶ τοδιι8 γιϊονβ, η 
ἤαο ποβῖνγα οὐϑὶβ ἐδγγαγιι ραγίε εἐ δα- 
ργπα σοηϑρὶοι δ, ΘΟ ραΥ ΘΗ ἔν", 

ἐκεῖνα δὲ αὖ---διαφέρειν) ἰι. 6. οοηέγα 

αἰΐοηι ἐἰϊα, φια βιπὲ ἴηι οὐδ λἐτιβ ἐἰ 8 

ἐοτγ γορὶοηῖδιιδ, πιμῖίο δξίαηι Ἠϊαβ Ὶ8 81ι- 
ΡΟγανῈ υἱάραπέιν γιϊονϊξιιϊπε τὲ ἵπ 
ποβίγα (ογ}8 ραγέθ σοηϑρίσιιαβΒ. Μῖοχ δὰ 
ἄξιον ἀκοῦσαι ἰπῖ6}]. ἐστίν, 4:5 Οτη 5510 

δϑὲ δάθο ἐγεφυθπίαϊα, αὐ ρτορθπιοάσπι 
Ἰορταπαα πα! αν ἀθθδαΐ. 

τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ τῷ οὐρανῷ ὄντα] 
γ68 φῶ 8ιπὲ ἴῃ οσὐἰεδέξθδιι5 ἐεγγεδ τεβῖο- 

πῖδιιδ. 
ΟλΡ. ΤΙΧ. 8. τοιαύτη ἣ γῆ αὕτη 

ἰδεῖν] Ἀθοίθ ἀϊοὶς ἡ γῇ αὕτη, υυτη ἰη- 

16 ]Π[ραὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ τῷ οὐρανῷ 
ὄντα, Ῥᾶ]]ο ἃπίθ πιοιπιοσαίᾷ. [δα 
πο σἱάθο, οὐ Ποϊπάἀοτῆυβ ὁχ Ἐπβεθῖο 

αὐτή 5οτίρβουῖέ, Ἰὰ ἰρβδπι ταξϊοπθτπι ΡῸ8- 
ἰὰ]ᾶτθ σοπίοπάθηβ, Ουϊά, ηαοά αὐτή 

(ογΠ ΠΌΪΟ πποᾶο ρΡοΐθδῖ, Να βυρε- 

Γαδ, 



ΡΗἉΟ. 109 

[ ᾿ ,.“Ἔ ὃ ὃ ὔ -" (Δ ᾽ὔ ὃ 

ὠσπερ αι ὀωδεκάσκυτοι σῷαιραι, ποικέλη, χρωμασι διει-, 
᾿ , φ- ἣ, ἣν ὦ... ͵, ὩΣ δ “ ᾽ὔ 

λημμένη, ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε εἰναι χρωρματα ὥσπερ δείγ- 
“- ἃ »᾿ ἴω 3 "-“- Ν "“ω᾿ 

μῶτα, οἐς δὴ οἱ γραῷεις καταγχρωντῶι. ἐκεί δὲ πᾶσαν 
Χ ἥν ἃ 7 “ Ν δέω. ψὉ 9 7, 

σήν γῆν εκ τοιούτων εἰνῶΐ, καὶ πόλυ ἔτί εῷ λαρμνπροτέρων 
Ἁ ῥ λ ψ, Ν Χ Ν ἴς ““ Γ Χ 

ὅτι κωθαρωτέρων ἢ τούτων: τῆν ῥνὲν γὰρ ἀλουργῆή εἰναι καί 
᾿Ὶ Χ 7 Ν ἣ “Ὁ ἃ δ κ ὦ Ἁ 

θαυμνωστὴν φοὸ κῶαλλος, τῆν δὲ χρυσοειδῆ, τῆν ὃὲ οὁση λευκῇ 
΄’ «“ ͵ ᾿ ἣν; 13 -»"ἭἬ Υ̓ 2 ς 

γύψου ἢ γιίονος λευκοτερῶν, καὶ εκ τῶν αλλων χρωμάτων 
7 ς ἝΞ ἊΓ ,ὔ Ν ’ὔ 4 ὦ 

ξυγκειμενην ὡσαύτως, καὶ ἐτὶ πλείονων καὶ κοαλλίονων ἡ οσῶ. 
“οὖ Ν Ἂν 3 Ἁ Ὁ Ν »-͵ 9... ϑὰ 

ἡμεῖς ἑωράκαμεν. καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα τὰ κοῖλα αὐτῆς, 
“ ΄, Ὁ ΕΨ ΠῚ ᾽ὔ ͵ , “5 
ὑδατός τε καὶ ἀέρος ἐρνπλεῶ οντῶ, γρωμνοιτος τί εἶδος 

7ὔ 7 3 »“" “" "7 7 

παρεγεσθαι στίλβοντα εν τῇ τῶν ἄλλων γρωμᾶτων ποι- 
’ὔ “ “ 3.ϑ᾽᾽»ν εὰ δ 7 ΄’ὕ 

κελίο, ὡστε ἐν τί αυτῆς εἶδος ξυνεχὲς ποικίλον Φαντα- 
5 Ν ΄ὔ Ε ’ὔ 9 Ἁ ’ὔ Ν ͵ὔ 

ζεσθαι. ἐν δὲ σαύτη ουὐσὴ τοιαύτη ἀνὰ λόγον τὰ Φυομενῶ 
7 ͵ ἡ τ Ν Ἀ 7 Ν “" ᾿ 

φύεσθαε, δενδρα τε καὶ ἄνθη καὶ τοὺς καρπούς" καὶ αὖ τὰ 
ΕῚ ε ᾽ ἈΝ Ἁ 7 ΕΝ ψΡν λ 31} ὦ ἢ 7 

Ὅρη ὡσαύτως καὶ τοῦς λίθους ἐγχιείν νὼ τὸν αὐτὸν λόγον 
΄ὔ ὔ Ν Ἁ "ἢ 7ὔ ἃ Ἁ ν 

Τὴν τε λειότητα καὶ τῆν διαφάνειαν καί τῶ χρωμοτῶ 

ποικίχη, χρώμασι διειλ.} Ἐπ.56Ὀ. ποικίλοις “χρώμασι διειλ. φυοά τοοσορὶ!  ΙοΙπάοτ- 
ἤυ5. ΡιΙαίομπῖ5 οοάϊοθ5 νϑίθγθπι ᾿ἰθοίοπθπὴ ὑππθ  Γ Οτη 68 ΡΓθίου ἀπὰτῃ ΡΑγ8. 1818. 

τήν τε λειότητα) ὅ:1ς σοἀά. μαπὰ ρᾶυοὶ ργὸὺ νὰ]ρ. τὴν τελειότητα. ν. ἃπποῖ. 

ΥἹΟΥΘΒ 1|145 δἴααθ ἀἰνὶ πίοσθϑ (οσσῶ τθρὶο- 
Ὧδ5 ΡΒΠ]ΟΒΟΡ 8. ἤοο ποιαὶπθ πθο μοίυϊξ 

ΔΡΡΟΙΪασΘ πθο υϑαπᾶμπι ἀρρθ ] αν, ΑἸϊὰ 
ταίϊο δϑί Ρ. 109, Β. εἴ ρ. 110..Ἑ. 00] ἢ 

γῆ αὐτή τοοῖθ ἀϊοϊίαγ, αυϊᾶ ἔθτγα ᾿ρβᾶ 

ὁρρομέξαν 115 στεθαβ, 85 ἀπίθα οοιμιμα- 
Ιλοταῖθ βαπί, Νρϑαιθ ἰηΐθγ ἽἼοαϊΐοθ5 
ΤΠ ΠΟ ΒΟΙΡίοβ, αυἱ Ὀ] τίμα ΘΟ]] Αἰ] βαπύ, 
Τορϑσγίυβ δϑί, 41 βου ρίυταιη ἘΣ ΒΘὈΙΪ 
σοΟμβειηδγθί. 

εἴ τις ἄνωθεν θεῷ το] 8ὲ φιιὶδ θαηι ἀ6- 
ΒΏΡΕΥ, ἴη, αἰξΐογ ἴοοο οοἰϊοοσαΐιι5, ἐπέτιεα- 
ἐιιν, αἱοϊέιν ἅ{ΠΠπ βρμοοΐοηι ἐναθον ρὲἰαγιίηι 
ὁ ἀιιοἀεοῖηι ραγίϊουι 8 δοονἐοὶδ σοημροδὶξα- 
γί. λοέοσεπάα μος νἱἀοπίας δὰ ἀο- 
ἀεσαδάγαμη, ουἱ ῬΙαίο τηπᾶϊ βἤρυγδιῃ 

ΘοΙμρατανῖί. ν. Ὗ γίίθῃ. 84 ἢ. ]. 
6. αὐτὰ ταῦτα τὰ κοῖλα αὐτῆς] ἡ118 

Ρμαά. : 

ἐρβα8 6718 σαυογηαϑ, 4185 δηΐθᾶ “Ῥ.ΘΠΊΟ- 
Γᾶν]. 

«στίλβοντα---ποικιλίᾳ] πὶέεπέϊα δὲ ψιι(- 

δοηίϊα ἴῃ οοἰογογμηὶ οοἰογμηιν Ὀαχδέαξε. 

Μαᾶ]6 Μυάρίὶυβ οοη]. ἐν τῇ τῶν ἄνω 

χρωμ. 
Ὁ. ξυνεχὲς .σοικίλον φαντάζεσθαι] 1.1- 

Ὀγὶ Ε5ΘΌ1 Βαρθθαὶ ξυνεχὲς καὶ ποικίλον. 

Θυο ποὸῃ Ορὰβ δβϑί. Ναῃι ξυνεχές ῥ1Ὸ 
ξυνεχῶς ἀεὶ 50] 616 ποὸὴ σι ἀοῖαγ τεοΐθ 
Ῥοβ86 ἀυθιίατ!. Τίδαπι ἴθιστθ 5ρβοῖθβ 
ἀϊεϊίαν. σοπίϊπαπίεγ δὲ πὰ}}ὸ ἱπίθγνα!!ο 
νΔΓ18. οΟἰοθα8 αἰϊδιποία 6586. Μυχ 
συϊρο Ῥϑυρϑζᾶτη ἀνάλογον βου 6 ὈἰαΓ. 
Ἠεοίδ ΕἸβοιιθσαϑ ἀνὰ λόγον οαἰαϊ, ααθηι- 
αὐτηοάυπι Ράᾶι}]Ὸ ροϑέ Ἰερίίαν ἀνὰ τὸν 
αὐτὸν λόγον. 

τὴν τε λειότητα καὶ τ. δ.] Ἑφτερίᾶ 
Υ̓ 



170 ῬΙΑΤΟΝῚΙΝ 

ε -" Ν ἣν 7, 7, “" ῳ ᾿ 
καλλίω: ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε λιθίδια εἶναι ταῦτα τὰ ἀγα- 

᾿ ᾿ ͵ 7 ὃ 2 Ν Φ.} Ν ξ΄ 

πωρμενῶ μοριω, σαρδιὰ τε καὶ ἰάσπιδας καὶ σμαράγδους. 
3, ». - “Ὁ ἢ “ ϑ' 5}, “ -" 

καὶ πᾶντα τῶ τοιαῦτα' ἐκεῖ δὲ οὐδὲν ὅτι οὐ τοιοῦτον 
“" Ν᾿. 4} 7, 7 Ἀ ᾽ ᾿ὔ 7, " 

εἶναι καὶ ἔτι τούτων καλλίω. τὸ δ᾽ αἴτιον τούτου εἰνῶι!, 
“ Ε »ο᾿ ς 4 7 . ὙΟΣ Ἁ ᾽ ᾿ ζ΄ 

ὅτι ἐκεῖνοι οἱ λίθοι καθαροί εἰσὶ καὶ οὐ κατεδηδεσιένοι 
5 ἊΧ 7] “ ς ᾿] 7] «ε ἃ 7] 

οὐδὲ διεφθαρμένοι, ὠσπερ οἱ ἐνθάδε, ὑπὸ σηπεδόνος καὶ 
“ - “, ὃ "“, Ψ“. ὔ « Ν ᾿ς Ν “ 
αλρνῆς, ὑπὸ τῶν δευρο ξυνερρυηκότων, ἃ καὶ λίθοις καὶ γῆ 
ὑυδι κω ἀμὴν ͵7 Ὺ Ἐλ ᾽ ΗΝ. 
καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις τε καὶ φυτοις αἰσγή τε καὶ νοσους 

καὶ ἔτι τούτων καλλίω] 86. ἐκεῖ εἶναι πάντα. ΒεΚΚοτα5. δἀϊάϊε κάλλιον δχ ἀπὸ 
οοὐϊουπὶ Ῥαγ155. 

καὶ ἅλμης, ὑπὸ τῶν ξυν.] ἘιδΘΌϊυ5 : καὶ ἅλμης καὶ τῶν ξ. Οοάϊοο5 ΡΙαἰοπῖβ νὰ ϊ- 

Βαίδη Ἰδοίίομ τα σοπβίδπίθυ ἰὰθηΐαγ, ἘΕΠτθοίθ. τ, δημοί. 

Πῶο οϑί Βίβθρῃδῃπι: επιεπάδίο δὲ πυπο 

ταῦ] ογατα ΠΙΡγοσυ πὶ βυταρ 8. σΟΠΊΡΤΟ- 
Βαΐδ, αδηη ΠΘβοΐο ΟΥ̓ σϑοθηίογοβ ῬΙα- 
ἴοηἱβ ἱπίθυργοίεβ ὑτθίοσ Ηεϊπαοσῆστα 
εγ8 ΟΠ Π6 5 ΔΒΡΘΥΏ δ. βἰηέ, Θαστη ΘΠ1ΠῈ 

ταοηΐθ8 οἵ Ἰἰαρί4θβ ἴπ μᾶς ἰβθυτε ρατγίθ 

σΟΠΒρΙοΟΒ. πη] ίοβ, σοσγυρίοβ, ἀθίυτγ- 

Ῥᾶΐοβ 6586 ἀἰχίββεῖ, πΠῸΠΟ νἹοἾ851Π) ΒΌ ρΡ6Ὶ- 
ΒΟΓΌτΤΩ ΠΟΥ πη αν! αΐθπι, Ρ6]] ας τἰαί 6 πὶ 
εὐ Ῥυϊομγαη βρθοΐθη σΟΠΙΊΠ)Θιηουδί. 
Θυοά δαΐοιῃ ΕἸΒΟΒΘτὰ5 ἀϊοῖῦ το ἱτὶ πο- 

Ιηθη, αυοά ποὴ πιοᾶο δὰ λίθους, 56ἀ 
δἰϊαπι δὰ ὄρη τοίεσαίυσ : δαυϊάθηη ποῃ 
νἱάθο, οὐγ θὰ, 4 46 ἸΔρΊ ἀἸθῈ15 ΠΆΤΤΔΠ- 

ἴΌΓ, ΠΟῚ 51π|1] αυοάδπιτηοάο 84 τηοητϊα8 
ῬΟΓΠπΘσΘ Ἰυἀϊοαπάα βιηΐ. θά, αἱ ο]α- 
τὰ Ραΐοαί, σὰΐ τελειότητα το]ϊ 1 6 ἀπ 
Βῖῖ ; αὐυἱά βογναία δηίαυδ Ἰθοίΐοπθ χθ- 
Ῥτομθηβίοπθ ἀϊρηῦτα νἱάἀδδίαγ, ᾿πάϊςθ- 
Τη8. Αο ρἤπο ηὐυϊήθιη Πδο ἱπίοσ 86 
δὶς σοπηθοΐθῃαα βββοηΐ;: ἔχειν τὴν τε- 

λειότητα καλλίω, ηυοά ἡ] ποὴ νἱάδὲ 
αὐᾶπὶ Δὐβυγάσμη δὲ δίηαιθ ἱπδαρίατ ἢ 
Ἰεϊπάθ τελειότητα, Ἦ. 6. νοσαθ.]Π), 
ΘΟ] 5 πΟΙΙΟ Ραίοι 1δς1ββίτη θ, ΟΠ] Π ρΘΓΘ- 

ἴὰχσ οὐπὶ διαφάνειαν καὶ χρώματα, αι 
τηΐῃ 8 1αῖΘ ραίθπί, ϑ᾽΄π δυΐθτῃ 1Ππῶ4 δῃ- 
ΒαΒΈΟΥΘ βιρπϊβοδίϊοπο δοοὶρίοπάυτη Ρὰ- 
68, υἱ 5! ρηϊηοθί ἐμέερυιξα 61, ΝΘΥΘΟΥ, ΠΘ 

4Π1ὰ ΒῸ 5. 818. Ἔχ] ἀθβι ἀθγθησ, 

Τϑηΐχιιθ ΠπῸη ΟΡυβ εβέ, αἱ ἐπέορνέα 5 
1ΠΟσατα πιοηίϊαπη οἱ Ἰαράαπι μος ἴοοο 
-τηθηΐο ἢδί, συστπὰ εχ 'ρ88 ἀϊβραυΐδίϊομθ 
1η 6] ρα 58.185 Ῥϑυβρίουθ, δαοσβαπι 

ἢ:ϑο τϑξδβσθηαε 5ἰπί,--- Μοχ σοτθᾶ βὶς 0" - 
πϑοίαβ: ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε λεθίδια ταῦτα 
τὰ ἀγαπώμενα εἶναι μόρια, ἴία αἴ ταῦτα 
βίηῖ ποία ἱἰα, εοἸευναΐα ἐἰϊΐα : τὰ ἀγαπώ- 
μενα ἃιῖαοπι, φῶ πῖαρ πὶ «ϑεϊηπιαπέιτ,. 

Ἑ. οὐδὲν ὅ τι οὐ τ.] Η. 6. πίλὲϊ ποπ 
ἑΐα 6556 οὐπιραγαίιηι. Ὅϑῖο 5ΒῈΡ6 οὐδὲν ὅ 
τι οὔ ἀϊεΐαιη τερϑυϊίυτ. ν. Ηεϊπάοτῇ, δὰ 
Ἀ. 1. οἱ Βομῃποίάοσ. δά Χοπορὶι. Μεμι. 1. 

4, 25. Ῥογρδγάτη νυ]ροὸ οὐδὲν ὅ τι μή 
τ. -- οῖπάο καλλίω δἀάαϊτατ, χαϊὰ οὐδὲν ὅ 
τι οὔ Ἰάδη; εβί συοα πάντα, αἰ σοπδίταο- 

[ἴο οοηϊοτπ)αία 5. κατὰ τὸ νοούμενον. 

ὑπὸ σηπ. κ- ἅλμης, ὑπὸ τῶν δεῦρο 
ξυνεῤῥνηκότων] Ἐυβεθῖυ5 ροβί ἅλμης ἴπ- 
τοτροηϊέ καί, ρτοραπίθ Ηεϊπάοσῆο. Α 
αυο αἰββθηίῦ ΥΥ̓ νἐἔθηθδο!., αὶ 8] ἴθ τὰπὶ 
ὑπό ἀθ]πάυμῃ σθηβοῖ. ἴὐίογαυθ ϑγγανῖῖ. 

Νά), αυοὰ ᾿Ἰὰπὶ 4|101 ΟὈΒοσν ἃν Π}118, 50- 
1θῃΐ Ῥγθροβὶ το 68 ἴῃ ρροβι(ίοπθ ἱξθγατὶ, 
αὐυᾶπάο ποιμθῃ δἰ᾽ασσοά σαὶ νὶ ᾳυδάδπι 

ΑΙ τΘτὶ δα )οϊ τ. ν. Βγαπὶ δὰ “Ἐβοδΐῃ, ο. 
Οἰ651ΡἈ..ο. 24. 

καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις τε καὶ φ.7 εὲ 
ἐρἐετῖβ, πἰπιΐγιηι απϊηιαϊδιι8 εἰ ρὶαπεϊδ. 
6 ἰιος ἀβδὰ ν. ἄλλος γ. Ηοϊπάοτί, δὰ 



ΡΗΔΡΟ. 17 

͵ 7 Ἁ Ν "“ 3 ᾿ “ ͵ὔ 3 

σπρεχεί. τῆν δὲ γῆν αὑτὴν κεκοσμῆσθαι φούτοις τε ἅπασι 
ν᾿ Ἢ “Ὁ ὯΣ κυ ’ὔ Ν »“ "7 ὯΝ -“᾿ 

καὶ ἐτί γρυσῳ τὲ καὶ ἀργύρῳ καὶ τοῖς ὥλλοις αὐ τοῖς 111 
ἣν ΕΣ “ Ν ἌὍὁοιοιὺὺΝ ΄ "Ἵ " Ζ 

τοιούτοις. ἐκφανὴ γὰρ αὐτῷ πεῷυκεναι, οντὰ πολλὼ σλη- 
μ ,ὔ Ἂν, “Ὁ “Ὕ“ »ὝἭ [ἢ “ὩὌ 

θει καὶ μεγάλῳ καὶ παντώχου τῆς γῆς, ὥστε αὐτὴν ἰδεῖν 
“ Ἶ 3 ,, "» ω ᾿ “΄''ὸν 3. "ὥκῳ “" 

εἰγοέ θεαμια εὐδαιμόνων θεατῶν. ζῶα δ᾽ ἐπ αὐτῆς εἰναι 
7) Ν Ἀ 9 3 ἣ Ν 3 7 

ἄλλα τε πολλὰ καὶ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν ἐν μεσογαίᾳ 
᾽ "-“" Ἁ Χ Ἀ Χ Υ͂ ᾿ οω 

οἰκοῦντας, τοὺς δὲ περὶ τὸν ἀέρα, ὥσπερ ἡμνεῖς περὶ τὴν 
ν ᾿ δὲ 3 ͵7ὔ Ἂ“ 5 ὲ. Ν 4, ἢ Ν 

θάλατταν, τοὺς δὲ ἐν νήσοις, ἃς περιρρεῖν τὸν έρο, πρὸς 
“-» τ ,᾽ ᾿ ΝΜ δ 7] Ὁ“ δ ὦ ΌῸἊΝϑ Χ ς 

τῇ ἡπείρῳ οὐσὰς" καὶ ἐνέ λόγῳ, ὁπερ ἡμνὶίν τὸ ὕδωρ καὶ ἢ 
᾽7ὔ ὌΠ Ἁ Ἁ ς ψ, 7 : “" “ οἿ 

θάλαττά ἐστι. πρὸς τὴν ἡρνετερον Ὑγρείῶν, τοῦτο ἐκεῖ τὸν 
᾽. τ δὲ ᾿. ἢν ὅς Ἐ. 5... 2 ΄, Ν 31! Ν ΝΟ Ὁ 
ἀέρα, ὁ ὃεὲ ἥμιν" ὁ ἀῆρ, ἐκείνοις τὸν αἰθερα. τὰς δὲ ὠρῶς Β 

» ἀρῶν ἡ ο. 3 ᾿Φ [72 9 Υ Ἂ “; 

αὑτοῖς κρᾶσιν ἐγεῖν τοιωυτήν, ὡστε ἐκείνους ἀνόσους εἰνοιε 
Ν 7, Ἂν . ,ὕ “7 ν Ὁ 2) 

καὶ χρόνον τε ζῆν πολὺ πλείω τῶν ἐνθάδε καὶ ὄψει καὶ 
3 ὌΝ οὐ δόλς 7 Ν "“ », ᾽7ὔ » 

ἀκοῇ καὶ ὀσφρῆσει καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἡμῶν ἀφεστά- 

καὶ πανταχοῦ τῆς γῆ5] ΒΑ]. Ταῦ, Ζιιίαν, 8111 καὶ πολλαχοῦ τῆς γῆς. ῬΙξίεΙΟ 

νυ]ραΐαπι ᾿ἰδοἰἸοπθιη. 

τοὺς μὲν ἐν μεσογαίᾳ] δῖ ρ] ατίπι! ορ(ϊπιΐαι 6 σοάϊοθβ τη558., αθο ΟΌΤ ῥΓῸ νὰ]ρ. 
μεσογείᾳ τοοϊρίοπάππι ρμαϊζανοεῖτι, ραίθυϊὶ 6ΧΣ 118, η185 ἀϊδρυΐανιί ΓΟΌΘςοΚ. δὰ ῬησΥ- 

πἰςἢ. Ρ. 298 54. 

τὸ ὕδωρ καὶ ἢ θάλαττα] Μ᾽ εἰΐ. οαϊ, τὸ ὕδωρ τε καὶ ἢ θ. 
ὃ δὲ ἡμῖν ὁ ἀὴρ) ΔΑτίϊου]απι ἃπίθ ἀήρ εχ ἀπὸ οοά. ᾿ΑἸηθχοβίαπο 71. τϑοθρὶιηυϑ. 

οὔτι ΒΕΚίκοσο. οῖπάς νεΐξ, δα. ργείοσ Β85. 2. τοῦτο ἐκεῖ τὸν αἰθέρα. Ἔδεδρ- 
τάτα ἰεοίϊομ 6 πὶ ΡΠ] στ: οοἀα. ΘΧΒΙ θυΘγαμί. 

αὐτοῖς κρᾶσιν ἔχειν] Βοάα]. ΤΌΝ. 8111 ορεϊης ποῖ ΠΡτὶ αὐτῆς. Μυϊρδίαπι 
Ρτθῖδτο. 

καὶ ὄψει καὶ ἀκοῇ καὶ ὀσφρήσει] Μ᾽ αἱραίυτη φρονήσει, οἰϊαπιδὶ ΕἸΒΟΙΘΙα5 1ὰ ἀ6- 

Οοτρ. Ρ. 91. δὰ ".]. Α8ι. δά Ῥμβάγ. 
Ῥ. 241. δα Βεωρ]. Ρ. 415. 521. 641. 
Ετίωυγάτ, ὦ ὅορ!ι. (Εἀ, Τ γτ. ν. 7.---)- 
ἰπά6 τϑοίθ τὴν δὲ γῆν αὐτήν 5εαιυϊζυτν, 

Ῥτορίοστθα ηυοὰ ἴειτα 1ρ88 ΟΡροῃϊίυτ 118 
Ο χΘΡαβ, 5 ἴῃ εἃ ΤΟΡΟΙΪτὶ δηῖθα ἀϊςοθδη- 

ἰᾺΓ. 

Ῥ.111. ὥσπερ ἡμεῖς περὶ τὴν θάλατ- 

ταν] [π|6}]. οἰκοῦμεν. 1 όγν}}}, δὰ ΟΠ ὰ- 
τἰτοη, Ρ. 538. 6δἀ. Π1ρ5. “ΚΞ [π οφοπιραῖᾶ- 
τἴοπθ ροβϑὲ ὥσπερ ᾿τποάρ οδδὰ5 ρτῶοθ- 

ἀοπίὶ ποιμϊηὶ σοηνθηϊξ, το. ποιηϊπδίϊ- 
γὰ8 ῬΡοΟμΙΐυτ, ᾿η16]]6οἴο γϑῖρο 6Χ δπΐθοθ- 
ἀοπαθυβ.᾽ 

τοῦτο ἐκείνοις τὸν ἀ.}] ΤυΤΙΟΙ οβὶ 
ΟἸΏἾ5510 πῆ η11ν1 εἶναι, ααᾶτα αὐ ἔδτθπᾶα 
νἱἀθαίαγ. Τίδαυς Ἡρὶπάογῆμυβ ροβί ἐκεί- 
γνοιβ 1Πατ ΘΧΟΙα15586 ραϊαθαΐ. 

Β. ὥστε ἐκείνους ἀν.)] 1)6 ἐκείνους 

Ροβί αὐτοῖς 1ἴὰ 1Π]ᾶῖο,. αὐ αἰτα πα 6. Ρῥτο- 

ποτίθη δἀ ἀπὰπὶ ἰάθτηηιθ Βα] οἴυτα τα - 
ξοσθηάαπι 511, ν. δὰ Ρ. 106. 8. 
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δ’. τὰ νὼ 9 ͵ ΞΖ ἔδεδος “ ὑὴ “Φ)΄ ὦ ἃ» ᾿ ΤΩΝ 
γί τή ὠὐὑτῇ ἀποστασει, "ἡΠῈρ ἀήρ τε ὑυδατὸς χῷεστῆχε καὶ 

γ,Δ4λ ΠῊΝ 4 Ν θ 7, ὶ ὃ») λιν 

αἰθὴρ ἄερος πρὸς καθαροτητῶ. καὶ δή καὶ θεῶν ἕδη σε καὶ 
πὰ  πν Ὁ ᾽ “ “» ᾽ κ - ἂν ἄν 

᾿ “ερῶὼ αὐτοῖς εἰνοι!, ἐν οἱἰς τῷ οντι οἰκήτος θεοὺς εἶναι, καὶ 
Α͂ Ἀ ᾽ὔ Ά, ᾽ “4 ΄ς- "»“, 

φήμας τε καὶ μαντείας καὶ αἰσθήσεις τῶν θεῶν καὶ τοι- 
,ὔ Ζ ᾽ - Ἁ 

αὕτας ξΖυνουσίας γίγνεσθαι αὐτοῖς πρὸς αὐτούς" καὶ τόν 
“ ἈΝ ΄ Ν ᾽ὔ ει Γ ᾿᾽ -᾿ "“, “ 

γε ἥλιον καὶ σεληνην καὶ αστρῶ ὁρᾶσθαι υπα αὐτῶν οἷα, 
υν ᾿᾽ Ν Ν 7; 5 7 ᾽7 δι 2 

τυγχάνει οντῶ, καὶ τὴν ἀλλῆν. εὐδαιμονίαν φουτων ὥκο-- 

λουθον εἶναι. 
᾿ ν δὶ τ Ν ν᾿ “ ο 7 

σὰ Β. ΠΧ. Καὶ ολὴῆν (γεν ΝΣ τῆν γῆν οὑτῶ πεφυκενατι: 
Ἁ Ά, Ἁ μῚ "“ὦ»Ὕ Ψ , , »"» “" 

κῶς σῷ περί τὴν γῆν" τόπους δ᾽ ἐν αὐτῇ εἰναι κατὰ τὰ. 
3} “ ἕῳ " δ, ὧδ ᾽ὔ Ν 

εἐγκοιλὼ αὐτῆς κυκλῳ περι ολὴν ποόλλοῦς, τοὺς μὲν βαϑυ- 
᾿ Ν ΄ »“νὝ ἣν Ὁ “"» »" -“ 

τέρους καὶ ἀνωαπεπταμένους μᾶλλον ἥ ἐν ᾧ ἡμεῖς οἰκοῦμεν, 
᾿ Ν 7, "7 Ἅ ν φω, δῇ ᾽ 

χοὺυς δὲ βαθυτέρους οντᾶς τὸ γᾶάσμω αὐτῶν ἐλαττον ἐγεῖν. 

θπάαί, αἱ Θοοταῦθην ἀσ  γθίσ ᾿ΠΟΟ] 88. ΘΌΤηΤη 5 ἰθυσθ αἀἴσθγθ ρτεβίασθ ποῖ ἑαπίυην 
Ἔχίθυπῖβ βοηϑῖθαβ, 564. δἰϊαπὶ Ἰπίοθγηΐ ; ἰ(διηθῃ., πγιιξδνίτηιβ 6χ οοὐ. Αὐυρυδίαπο. 

Νὰπι ποὺ 81 νο] υἱδβεῖ Ῥ]αίο, νεῦθὰ "δια ἀὰθιθ ΔΙ} 61 οοπ)υτιχ δβθὲ δία ἕαοίαπι δΡ. 

80 ν᾽ ἀβπλιβ. 

θεῶν ἕδη τε καὶ ἱερά] Ψαυϊμο θεῶν ἄλση, συοὰ 6δχ Αὐρ. Ῥατί5. ΕἸοττ. ΡΠ 5 σοτ- 
τϑοϊυΐη. ν. ἃπῃοΐ- ᾿ : 

τούτων ἀκόλουθον εἶναι] ΔοσΘ981: τούτων 6Χ σοἀα. ορίϊπηνῖ8. 

Οκν». υχΧ, τὸ χάσμα αὑτῶν ἔλαττον] ψϊρο τ. χ. αὐτούβ. ὕὕπυϑ᾽ Τυδίηρ. αὐτῶν,. 
ᾳυοά οὐπὰ Ηδἰπεοτῆο 1π αὑτῶν πιιίαν]-. 

θεῶν ἕδη τε καὶ ἱερὰ] Τιπιει8 ΟἿΟ088. 
Ρ-. 93. ἕδος τὸ ἄγαλμα, καὶ ὃ τόπος ἐν ᾧ 
ἵδρυται. Ἑϊοάθτια πηοᾶο Τιδί1ηὶ 86668 ΡΤῸ 
ἰθπηρ}}8 ἀθογυτα ἀϊουηΐ, ν. Ττα ΚΘ ΒΟΓΟΙΙ. 
δα 51}. Τία]. χτι. 48.. Τίδηπ6 ἱερά 50πέ 
ηιαυὶβ ἴοσα εἰϊὶδ οοηϑοοναία. Νῖϊπιιβ 

ἀρίαμῃ 6ϑβί θ. ἄλση τε καὶ ἱερά, φυδιηῃηπδτη 
ϑᾶπι ἰθοϊίοπθηι Ρ] απτηὶ οοὐά. οὐ νοίξ. 
οδάϊτι. τὰθπυγ, Νδτα ἄλση καὶ ἱερά ἴοετα 
βυμῃί ἐμοὶ 5. πϑιηοτα (115 σομβθοταΐα δίαυθ 
3απα ἴῃ ἰἰβάθπι ὄὌχβίγιοία, αὐ ἃ}. 1ιἷν. 

χχχν. 51... Μιηὰηι δέ ἐπιοιι8.---- ΤΠ) οῖη ἐδ 

φῆμαι διπί τοῦὸβ αἰθογμηὶ. 

ΟΠρηθπῦ. δὲ ἀϑυμπὶ. ἀοοίθ οἱ δ 106 1 

}] δίγαν! γε οι οι. δὰ «Γυ]ΐαη, Οτ, 
ἰπ Οοηβίαπαϊ. Πὰν, ρ, 150 53η6. 6, 

ΨΜοσΘΔΌΩΪΙ. 

11ρ5. ΑΡ 118 ἀϊδβεθυμυμίαῦ μαντεῖαι 
αυῷ βυπὶ ἦρδα αδογίηι τέϑροηϑα. ν.. 

ὙΥ γυθ θδ οι. 1. ο. Ρ. 167. Αἰσθήσειξ. 
θεῶν δαίοτη οὐτὰ ΕἸΒΟΒΌΓΟ τοΐεσθπδβ 
ΔΥΒΙΙΤΟΙ δὰ υἷδα φοὲ βομιπῖα, παππὶ οἱὶ 
ΠΟΙ ΠῚ θ 8 ν 6] ν᾽ρι!απεῖθαβ ν ὶ ἀογταῖθη- 
εἰθαὰβ. ἀρρᾶγοτθ ν᾽ δπίυσ ἔβασθ αἰϊαυϊά. 
55. 1 ΠΟΑΤΘ. 

αὐτοῖς} Ποπεϊηεϑιι8.---- πρὸς αὐτούς, 86. 
τοὺς θεούς. 

τούτων ἀκόλουθον εἶναι ἘΕἰοϊηβ : 
εοἰονῖβ ἴῃ γεδιι8 δοαϊξπξηι 605 ἰιὶβ τὲς 
διι8 δοησυμαηι Ῥοϑϑίαενε. 

Οκρ. 1,Χ. 6. τοὺς δὲ βαθυτέρου----Ἰ 
Εος απέορι, φιὶ ργοζαπα τον βὶηξ, πεΐπιιδ 
6856. Ῥαϊοηέεδβ, ἡμαηι ἵπ παρ, ποβίγα ἔεγτΣ 
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"“᾿ Ἴ δ 7 ᾽)} ὃ᾽ [3 Χ ᾿ 

σοῦ παρ ἡμῖν τόπου, ἐστι οὕς καὶ βραχυτέρους ζω 
» “ Ν 7 

βάθει τοῦ ἐνθάδε εἰναι καὶ πλωτυτέρους. τούτους δὲ πάν- 
Ἁ »“ο χ “" »»)» »“Ψ 

σὰς ὑπὸ γῆν εἰς ἀλλήλους συντετρησθαΐί τε πολλαχῇ, καὶ 
Ἁ ΝΝ ᾿. μὴΣ Χ 7ὔ 7 “ 

κατὰ στενότερο καὶ εὑρύτερα, καὶ διεξόδους ἔχειν, ἣ πολὺ 
"»“ρ», Ψ "ἷ “ω 

μὲν ὕδωρ ῥεῖν ἐξ ἀλλήλων εἰς ἀλλήλους ὥσπερ εἰς κρατῆ- 
,"Ἅ ᾽΄ὕ Ψ “ "ϑόὸ 

ρῶς, καὶ ἀενάων ποταμῶν ἀμήχανω μεγέθη ὑπὸ τὴν γῆν 
ἷ δ ἀν} ν᾿.» “ ν ΝΑ τὰ Ν ν καὶ θερμῶν ὑδάτων καὶ ψυχρῶν, πολὺ δὲ πὺρ καὶ πυρὸς 

7 ψ Ν Ν 6 ἴω ἰῷ Ἀ 

μεγάλους ποτῶμους, πολλους δὲ ὑγρου πήλου καὶ καθα- 
͵ὔ τ 

ρωτέρου καὶ βορβορωδεστέρου, ὥσπερ ἐν Σικελίᾳ οἱ πρὸ 
« ς τ ἴεν “ .« χ Ν ἈΝ , “ 

{Του βϑᾶκος πήλου βέοντες ποτα ρνοι κῶς ἄστος ὁ ρύαξ: ων 

Ν  ν» Ν Ψ ἱπ “- 
δὴ καὶ ἑκάστους τοὺς τύπους πληροῦσθαι, ὧν ἂν ἑκάστοις 

καὶ κατὰ στενότερα] ΒΑ]. Ζιίίαν. Δ΄ 6ῃ. ἃ], στενώτερον. ἘϊγπιΟ]. Μᾶρῃ. Ρ. 275. 

τὰ διὰ τοῦ οτερος καὶ Ὁτατος---εἰ μὲν ἔχει τὴν πρὸ αὐτοῦ συλλαβὴν μακράν, διὰ τοῦ 

ὃ μικροῦ γράφεται" εἰ δὲ βραχεῖαν, διὰ τοῦ ὦ μεγάλου---πλὴν τοῦ στενότατος καὶ 

Κενότατος, ἅπερ φασὶν ἀπὸ τοῦ στεινός καὶ κεινός γεγονέναι. ὅὶς οἰΐαιῃ Τίπι. Ρ. 66. 
Ὁ. 044. πὰ] στενότεραι ρτθαδταηί. νἱά. ἘΊΘΟοτ, δὰ Δ ΘΙ]ΘΥ. 11. ἢ. 84. 8ὅ. 
"Βαζίπιδητι, τᾶπιηπι. ΚΆΤΩ]. ἔ. τ. Ὁ. 264. δῃηποί. 901]. Χεπορι. Ουτορ. τι. 4, 8. 

ΑΔ. ττι. 4, 19. Ὁ] νὰ, Βοιπθιπαπη. (Οτδιημηδί! σογπι Ῥχοδρίαπι τη Γαπὶ ἔοτεΐ 

δὶ Ῥτοσβ β παηθ δϑϑοί, σασπι ΠΠΡΥῚ τηᾶπα ΒΟΥ ΡῚΪ ἔθσσα θα 6 ἱπίοσ μᾶ8 ξοσπιᾶβ ἤπο- 

ταθπίατ, ΝΙπήγαχα ΠὈτατὶϊ, να] ρατὶ αδι ἀθοθρίϊ, τατίογαβ ΤΌσΠΙδΒ 5πᾶ βροηΐδ πιαΐα- 
ταηΐ : το] ἱροβίογεβ δαΐθπιὶ θαβάθπι βουνᾶσιπί, ΟΌΆΓΘ πΠ05 Πυΐάοπι ΤηϊὨΠῚ6 ΤΩΪΓΆΠΙΙΣ, 

αυοά ἱπίθγάσιῃ σο61668 σαἰθτοσαΐπ ἀθίθ το ϑ γΘΓΆΠῚ ΒΟ ]ρίαταμι σΟηβοσνατγπηΐ,. 

ἀενάων ποταμῶν] ψα!ν. ἀεννάων. Θυοᾶ τεροβυϊιηὰβ οὰπὶ Ηδἰπάοτῆο, 14 πϑαυδ 

οατοῦ ἩΡτοταπι δα γασι5, δ᾽ ἀρ ρορίδβ τηθίτο ἴθγα γθαυϊτατ, ν. ῬΊοσβοη. δὰ Ματ, 

Ρ-. 28 8. 

ςοηίοπαοχζιπηί. Ῥανίε. Ναπι τοῦ ἐνθάδε τόπου ὈτΟΥ ΓΟΥ 
ἀϊοίαπι ῥτὸ ἢ ἐν ᾧ οἰκοῦμεν ἡμεῖς. 

ἔστι δ᾽ οὗ] ἰ. 6. ἐνίους δέ. ν. Μ αι 
ὃ 482. 

Ὁ. τούτους δὲ πάντας---Ἴ ϑοαυϊίυγ 
ΠΌΠΟ ἴθυτο ᾿πΐθγο ἀθβουρίϊο, 4:8 αΠαοτα- 
δἀπιοάστη {τδίοση Βουτ! ἀδιηατα ΟΥΟΙ ᾿τηᾶ- 
Εἴθοθια θχθιυϑί, τὰ δ ἰρϑᾶ ταῦ] ᾶ5 παθοὶ 

αἰβηου!ταῖοβ, αὐ πιοπ τηδ]α νἱἀθαηίηγ 7.- 
᾿ἀἴοαββθ, 401 αυηση ἴῃ πηΐνοτβα μδῸ πᾶτ- 
Τα ἰοπ 6 την τῃϊθα, απ ἴῃ Πᾶς ρατίε ρτῶ- 

οἶραθ, αυδ5 46 Ιοςῖβ ἰῃίεσὶβ αρὶξ, νουϊία- 

(θη αυᾶηλ νοσᾶπί Ῥοείλοαπι (ἰο5᾽ ἀθτατὶ 

Ἐπ ὰπο αυϊάοπι Ἰοσαπι, 
Ὁ ΡΓΟΣΊΤηΘ βθαυϊίαιγ, σϑρυθθπάϊι Ατὶ- 
βίοί. Μίθοτοὶ, τι. 2. 

καὶ κατὰ στενότερα καὶ εὐρύτερα] εἰ 
απηριδέϊονὶθιι8 οἱ ἰαἰἸογὶδιι8 πιδαξέδιι5.. 

Ἑ. ὥσπερ ἐν Σικελίᾳ] Ῥύαξ επἰπιῖα 
ἀἸοὶ 5οῖθσα ἀθ βαδηΐο 1ἰψαδίδοϊζοταιη 14- 

Ραμα α ἔδυολθυβ ΖΕ πο Ῥτοσυτηρεῃίὰ 

ἀοουλί ΥΥ ὁββειιηρ. δᾶ Ἰιοάοτγ. 510]. ν. 

6. οἱ χεν. ὅθ. Τίδαια οἱ πρὸ τοῦ ῥύακος 
πηλοῦ ῥέοντες ποταμοί ᾿πἰ6]]ραπίυτ τυ 
ἐξ αἰχιιθ οἱπονὶδ, χο5 ΖΕ πα δυομιϊέ, 
ρυἱιδημαηι ον ρμηΐ ἰσηποα ἡπιοπέα, 
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΄ ἀν» ες γεν , - κ' ἃ " 
σύχῃ ἑκάστοτε ἡ περιῤῥοὴ γιγνομένη. ταῦτα δὲ πάντα 

“ 7 ᾽ 2 -“ -“ “ 
κινεῖν ἄνω καὶ κάτω ὥσπερ αἰώραν τινὼ ἐνοῦσαν ἐν τῇ γῆ- 
" Ν » “ ς " Σ Ν , ΄ι 7 “ 

ἐστι δὲ ἄρα αὕτη ἡ αἰώρω διὰ φύσιν τοιάνδε τινά. ἕν τι 
τ ΡΜ "“ὦ- “ 7 7 λ 

σχὼν γασμάτων τῆς γῆς ἄλλως τε μέγιστον τυγχάνει ὃν 

112. καὶ διαιμαερὸς σετρημένον δι᾿ ὅλης τῆς γῆς, τοῦτο ὅπερ 

Ὅμηρος εἶπε, λέ) ἐγὼν αὐτὸ 
Ν ͵7ὔ ’ὔ 

Γηλε: μάλ᾽, ἥχι βάθιστον ὑπὸ γθονός ἐστι βερεθρον" 
. ᾿ οἱ Ε -“ “ "»“ 

ὁ καὶ ἄλλοθ, καὶ ἐκεῖνος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιητῶν 
ἢ δ, 7ὔ ΄ 

Τάρταρον κεκληκασΊιν. εἰς γϑξ φσοῦτο τὸ χάσρια ΡΣ 

,ὕ 7, ς 
οὐσί τέ πῶντες Οἱ ποτα μοὶ καὶ ἐκ τούτου πάλιν ἐκρέουσι" 

ν ἘΝ 9 “" “ μ Ν -“ -“» 

γίγνονται δὲ ἕκαστοι τοιοῦτοι, δι᾿ οἵας ἂν καὶ τῆς γῆς 
ΝΥ ς 3 δ΄. ὃ ᾽ ᾿, “2 "-“ ᾽ "“ Ἀ ᾽ - 

Β ῥέωσιν. ἡ ὃ αἰτία ἐστὶ τοῦ ἐκρεῖν τε ἐντεῦθεν καὶ εἰσρεῖν 
7 κᾶν. κότα “ ΠΟ ΨᾺ ᾽ 7} ᾽ Νὰ , Χ 

“ποανζῶ τῷ βευμῶτα, οΤι πυθμένα ουτο ἐχεί οὐδὲ βάσιν {1ο 

ς ΜΝ "»“, “Ὃ Ἁ εἴ 7 ᾽ Ἁ 7 

υγρον Τοῦτο. αἰωρεῖται ὃ) κοαΐι φυρναενες νὼ κα κάτω, 

Χ ὅδε 3 οἷ Χ “ Ἀ Ν διἣ φι Ὡς 

Κῶ 0 αῆρ. καί {Τὸ φνευμῶὼ ΤΟ Ζέρι αυτό Τοαῦτον στοιξι 

΄ ᾿ ,. »ο Ν ὁ. δὲ ᾽ ὄν» -“ “» “» 

ξυνεπεται γὰρ αὕτω κῶς οτῶν εἰς Το ἐπ ἐκείν Τῆς γῆς 

ε ΄ὔ ἘΠ Ε ες μόν. 7 εἶ , »“»Ἥ ΕἸ ’ὔ 

ορμνηση κῶς οτῶν εἰς. ΤῸ ἐπι τάδε, κα!ι ὠσπερ ζῶν ανῶαπνεον- 

δὲν 3 "»“ Ἁ μον δῦ Χ “ [ἢ ἃ 

Ζῶων δεξί ἐκζανειίι τέ και ἀναπνεῖ βέον .4) πνευμῶ, ΟοὐΤὼ και 

Ψ "““η ͵7͵ “2 ε -“ εὖ -“ ᾽ὔ 

εκεί ξυνωιωρούμυενον ζω ὑγῥω 710 “νευμὰ δεινούς φτιγῶς 

τύχῃ ἑκάστοτε] 515 πὰπο οοἀά4. Ψα]ρο βοΪαςδ τύχοι. 
εἰς γὰρ τοῦτο τὸ χ.Ἷ Οοά. Τυῦ. εἰς γάρ τοι τοῦτο τ. χ. ηυοὰ τεσορὶ! Ηεϊηότί, 

ἐκ τούτου πάλιν ἐκρέουσι] ὅϑϊο ςοἀά. ορίϊπιϊ δίψαθ ρ᾽ υγπιῖ. Ὑαϊρο ἐκ τούτου 

πάλιν πάντες ἐκρ. ; 
᾿ τὸ πνεῦμα τὸ περὶ αὐτὸ] Ὑ1ο56 συϊρο αὐτόν. 

ταῦτα δὲ πάντα κινεῖν] ΟἸγρΙοἄο- 
τὰ8 : τῆς τῶν ὑπογείων ῥευμάτων ἄντι- 
θέσεως αἰτίαν εἶναί φησι τὴν αἰώραν, ἥ 
ἐστιν ἀντιταλάντωσις. (Οεΐεταπι αἰώραν 
αϑί δοουβαίϊσαβ 50 ]θοι : πάντα ταῦτα 
σψετο δοσυβαίνυβ ΟὈ]Θοί, αἱ Βοηϊοπίϊδ 

Βῶο 810 : ἤζδο οπιπῖα αὐΐθηι πιοῦοτ διν- 
διίην ἀἰϑούϑιηι φμαδὶ φιαάαηι οϑοὶϊ ϊαξῖοπε, 

ἃρτταίοπο, 1 γα ΓΟ Π6, τοῦ ρος, φῆ ἐπ 

ἔρβα ἔογτγα δὶ. 

Ρ.112. ὅπερ Ὅμηρο---- Τ|ϊαά, 90. 
ν. 13. 

εἰς γὰρ τοῦτο] Ἐρδίετοπάδ βυηὶ ᾿ς 
δὰ βιρεγίοσα 1} ἕν τι--- τετρημένον δι᾽ 
ὅλης τῆς γῆ5, Παοτατῃ σαυβδτη ᾿ηἀϊοδηΐ, 

τοιοῦτοι, δι᾽ οἵας ἂν κι Η. 6. οἵα ἐστὶν 

ἡ γῆ, δι ἧς ἂν ῥέωσιν. 
Β. τὸ πνεῦμα τὸ περὶ αὐτό] [π|ε]}], τὸ 

περὶ τὸ ὑγρόν. 
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ἘἘΡ'. ἣ , ἡ ᾿ 7 Ν ᾽ ᾿ τ “ ἡ 7ὕ 

ἀνέμους καὶ ἀμηχᾶνους παρέχεται καὶ εἰσιὸν καὶ ἐξιόν. 
[γ “" “Ὕ“ ε ψ, Ν ἪΝ 2 ᾿ 7 Ν 

οτῶν τε οὐν ὁρμῆσαν υποχωρηση τὸ ὕδωρ εἰς τὸν τῦπὸν τὸν 
. 7 -“᾿ ,. ἃ "“ Ν -. αὶ Χ 

δὴ κἄάτω κωλούμενον, τοῖς κατ ἐκεινῶ τῶ ρευμῶτα διὰ 
» “ - Ν δῶ! ἀ Ἀν ΧὰνΝ ς᾽ ᾿ “ Ξ 

Τῆς γῆς εἰσρεῖ τε καὶ πλήροι αὐτῶ ὡσπερ οι ἐπαντλουντες 
ἰ Φ᾿.» »ο Ν 3 7] ὃ ̓ Ὁ δὲ ς ῷ ἣν 

ὁτῶν τε αὖ ἐκεῖθεν μὲν ἀπολίπη, δευρο δὲ ὀρμῆήση, τὰ 
2 »““ 4“ . "ἢ 7 Φ' ἥν ΝΥ οῸο»"νυ 

ἐνθάδε πληροῖ αὖθις, τὰ δὲ πληρωθεντα ῥεῖ διὰ τῶν 
᾽ “π ἈΝ Ν “νὝ »“"μν ᾿ 3 ἣν Ψ, Ω 

ογχεέτων κῶΐί διὰ τῆς γῆς, καὶ εἰς τοὺς τοποὺς ἐκῶστο 
3 ͵7 ᾽ « ε 7 ς “ 7 

αφικνουμενὼ εἰς οὺς ἐκᾶστους ὁδοποιεῖται, θαλάττας τε 
Χ 7] ἣ Σ δ ζ "“Ὡ 3 ἴων Ἁ 

καὶ λιμυνῶς καὶ ποτῶαρμνους καὶ κρήνῶς πόιει. ἐντεῦθεν ὃδὲ 
7 ,ὔ ἃ » ““Μ Ἁ Ν 7] 

παλιν δυόμενα κατ τῆς γῆς, τὰ μὲν μωκροτέρους 
' Λ Ἂ, ὔ Ν δὲ 4 ΥᾺ Ἁ 

φΤοπους περιελθόντα καὶ πλείους, τῶ ὃε ἐλάττους καί βρα- 
Ἃ Ἂν Ε] Ν Ψ 3 7 εὖ ὯΝ; Ὺ 

χυτερους, πᾶλιν εἰς τον άρταρον ἐμβάλλει, σὰ μὲν πολυ 
΄ Ἃ » - Ἀν Αὐδδοικ ὑϑι αὖ Ν ὕ ΧΡ ε 7, 

κατωτέρω ἤ ἐπηντλειτο, τὰ δὲ ολίγον" πᾶντὰ ὃὲ ὑποκάτω. 
᾽ -» » 9 »“»“᾿" Ἂ Ν Ὗ “ 2 “Ψφψη 

εἰσρει τῆς ἐκροῆς. καὶ ἐνίο ῥὲν καταντικρυ ἡ εἰσρει εξε- 
Ν Ἁ Ν 39. -ἃ 7 ΤὟ ν ν Ἐπ 7 

σεσεν, ἐνῶ ὃς χατὰ τὸ αὐτὸ μέρος" ἐστι δὲ καὶ ἃ παντά- 
΄ ’ «ὁ 4“ «“ὰ οὖ 7 

τασι κυκλῳ περιελθόντα, , ἁπαξ ἢ καὶ σπλεονᾶκις 

εἰς οὺς ἑκάστους δδ.] δὶς οοἀὐά. ἔοτα οπιπμθβ. οαμη. ἀμί, ΑἸά. Βα8. 1. ἢ. ϑδιε- 

ῬΒδπὰβ ϑαϊαϊί ἕκαστος. 

9. ὅταν τε οὖν ὁρμῆσαν---ἐπαντλοῦν- 
τε5] ΥΥ γτ δ οἾ 8 τότε κατ᾽ ἐκεῖνα τ. 
ῥ. Ἰερττ, ἢος βθῆϑα : φμαάπάο ἐδ (ι" ἀφια 

ΡῈ ἱηιροέιηι διὰ τουοθαὶξ ἔπ Ἰοονηὶ 6 
ἀϊαπιοίτο ποὺὶβ ορρυδιξμγη, φιῖΐφιιθ 8εὶ- 
ἰϊοεὲ ταῖτα πυοσαΐξ, πὸὸ ἰαπιθη ἴηγα 

68,, δἰφιίάθηι νη ἔφττα τὶΐ ργορΥο ἰη τα 
δὲ δίργα δὲ: 80 χιμην ἀφια ἔπ ἐϊ- 
μην ἰοομηι τϑοθϑϑῖέ, ἐμῆς ἐη Πμηιῖπα, ψια 

ἐς. βιμιέ, ὁαΣ ἸΉ ΟΥΟΥ 6 ἔοττα (διὰ τῆ ς 

Ὑ ἢ 5) ΘηΙΟΥ Ρ 6Ή.5 ἡ Πιυϊὶέξ φαφιο ἱπιρὶεξ, κιξ 

αριἃ πὸ8 γαοϊιιπί ὐ, φιὶ ἀχιαπὶ ἀπέϊα 
μαιγὶοπέο8 θάμ αἰξοεγὶ ἀφιώ ἱη[μπαπηέ. 
Τιοοὰβ σοττιρίᾳβ σοτίαπηῃ δάμς 6χ- 

βρεοίαί ἡγθάοίατη. (Οδίθγυπι ἀδ ἀρ] !]εὶ 
τε ἴῃ νϑῦθ]5 ὅταν τε οὖν---ὅταν τε αὖ ν. 

Μοτι8 δὰ Τιοηρίη. Ρ. 114. 

εἰς οὗς ἑκάστους ὅδδοποιεῖται͵ ϑ.0]66- 
ἴα οβϑὲ τὰ ἐνθάδε πληρωθέντα : ἴῃ 4τι08 
δ᾽ Ήη ρε105 υἱαηι ἰδὲ Γαοϊιηέ. 

Ὁ. ἢ ἐπηντλεῖτο)] ΗΠ οἰ πάοτῇ, ἐξηντλεῖτο 

ἰαρθπάστη οεπμβαῖ, Θυοὶ ποὰ νἱάθίυῦ 
ΠΘΟΘΒΒΆΓ 1) 6586, 5] συ άδπι μῶο τοΐδυτὶ 
Ροβϑαηΐ δά ρτγθοράάᾳ, 14 τὰ ῥεύματα--- 
εἰσρεῖ τε καὶ πληροῖ αὐτὰ ὥσπερ οἱ 
ἐπαντλοῦντες. 

ἔνια μὲν καταντικρὺ ἣ εἰσρεῖ] ῬοτΙρθ- 
τάτα ἢφος ἰπίε]]οχὶέ Αὐ]ϑίοίθ] 68 ]. ο., αὶ 

Ῥαίΐαι ῬΙαΐυπθηι 50 ρθτίοσθϑ ΤΑγίδτὶ τορῖο- 
Π65 ΟΡροποῖθ ἱπίουϊοσιθιιβ, οἷον εἰ ῥεῖν 
ἤρξατο κάτωθεν, ἄνωθεν εἰσβάλλειν. 

Νὰ οχ Ῥ]αἰομὶβ βθηίθπίια οπιῃΐα ὗπο- 
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, Ν Ν » [7 εὐ ῥ.» Χ 
περιελιγθεντα περὶ τὴν γῆν ὡσπὲρ οἱ ὀῷεις, εἰς τὸ 

Ἶ ἣ ͵ Ν 

δυνατὸν κάτω καθέντα πάλιν ἐμβάλλει. δυνατὸν δ᾽ ἐστὶν 
- - Ἶ 

ἑκατέρωσε μέχρι σοῦ μέσου καθιέναι, πέρω δ᾽ οὔ ἀἄνγων- 
»“ῖ Ν Ζ ᾿ 

τες γὰρ ἀμφοτέροις τοῖς ῥεύμασι Το ἑκατέρωθεν γίγνεται 
͵7 " 

μέρος. 
Ν »» 

καρ. ἜΧΕ... Τὰ μὲν οὖν ὃ) ἄλλα πολλᾶ τε καὶ 
΄ Ν 8: ρα ὲ ΄ ,. ἡ 

μεγάλα καὶ παντοδαπὰ ρεὐματά ἐστι" τυγχάνει ὃ ἄρα 
᾽ ΕΣ ΄ - -“ ΄ γ ΕΝ ἌΞΒΙ͵᾿Ρ. Ὁ 

οντὰ ἐν τουτοῖς τοῖς πολλοῖς τέτταρ αἀττῶ ρευμᾶτα, ὧν 
Ὗ Ν ζ ᾿ Ὁ 7 εὔ Ν ͵7ὔ ε ͵ 

σὸ μὲν μέγιστον καὶ ἐξωτάτω ρέον περὶ κύκλῳ ὁ καλοῦ- 
᾽ 7 Ε] 7 Χ Ν Ἀ. δ ’ὔ, 

[ξένος Ὡ)κεανὸς εσζι!, τούτου δὲ καταντικρυ κοί ενῶντίως 

κάτω καθέντα] 51. οοἥά, ρΡ]υτπιὶ. Ὅαϊρ. κάτω καμφθέντα. ν. ἀπηοῖ, οΐπάα 
ΡΓῸ δυνατὸν δ᾽ ἐστίν, αχτ ο8ὲ Ρ] στ πιοτῦπι σοάϊοιπι Ἰφοίο, γαίξ, δάϊξε, ἧ δυνατόν. 

ἐστιν.--- τὸ καθιέναι ἀπ Βίθρ! απιι5 Παθδέ κατιέναι. 

ἄναντες γὰρ ἀμφοτέροις] 1585. 2. Εἴ τη88. ΠΟΠΠᾺΠ} ἄναντες γὰρ πρὸς ἀμφ. ἘἸε- 
8818 εϑἱ Ηβιπαοτυῇϊ σοπ]θοίυγα : ἄναντες γὰρ πρόσω ἀμφ. 

κάτω εἰσρεῖ τῆς ἐκροῆς. Τίαημιε ἀντι- 

κρύ Ῥαΐίο ἀδποίατε ορροβίϊαιη Τατίατὶ 
Ρᾶτγίθιη, 81. ἰγα πβυθυϑση 6}115 ἀἰϊδιηθίγα 
Βρβθοίθβ. Οὔείθσυ ὙΥ γίζθηῦ. βοσῖθθη- 
ἄσμ Ρυίαθαί ἢ ἢ εἰσρεῖ, αιὰ ταυϊαίϊοπα 
ΨΘΙΘΟΥ υἱ ΟΡυΒ 5], 

ὥσπερ οἱ ὄφει5] Ναιη 5ρ1γ18 βούρϑης- 
ἔστη 5101165 Βαπί Δαυδταπὶ 1}}} ἥδ χὰβ οἱ 

Οὐ ἈΠ, Π8. ---- ΜῸΧ νοῖρᾶ εἰς τὸ δυνατόν 
ΔΓΟΟΙΒΒΙΠῚ6 ΟΠ ΠΘΟἰδ8 ΟΠ] ΡΤΟΧΙΠῚΪ8 κάτω 
καθέντα, ἴ'οο 56η88 : φιηι 86 εἰθηϊῖβ6- 
γα χιαηὶ Πεγὶ ροΐοϑὲ αἰἐἰδϑίμιθ. Ναῖῃ 
καθιέναι, αἱ μεθιέναι, ἐφιέναι, ἀφιέναι, 
ἐξιέναι, ἰπτταπδιῖνα, ηααδτῃ νοσδηΐ, δι σηϊ- 

βοαίζοπο δα! υογῖ 181} πα εἴ Ἰῃβοϊθηίῖ ας 
ν. Ηεϊπάοτί. δὰ Τιιοῖ. Ρ. 108. 8. 
Ἄριδκ, δὰ ΖΞ 3οβῖπ. Ρ. 38. Τό θ.Κ. δά 
Δ]ας. ν. 248. 

Ἑ. ἑκατέρωσε μέχρι τ. ““ Ὑ]ΔοΙ]ϊοοὶ 
αἰτίπηαθθ δὰ ἰδιγῷ σϑηίγαπὶ ἱθπα τι, 
Ἰάθοψαθ αἰέγα ᾿ρϑὰπὶ αὰΐ ὁχ ἢδς δἃαΐ 6Χ 

11ὰ ρᾶγί ἔθυτὶ ρυίοσ παίαγαι δεῖτ.ἢ 

ΕΟΒΒΤΕΗῦ5Β. Ῥογροσδπὶ ἰοσυπι ἱπίθγ- 
Ῥτθίδιυνς Ἡρηδογῖ., φαΐ ἑκατέρωσε ΡῪΕΓ- 
Τη6 τα Ἀγ ιίγαϊυν δὰ 1116 ἔνια μὲν καταν- 
τικρὺ ἣ εἰσρεῖ ἐξέπεσεν, ἔνια δὲ κατὰ τὸ 
αὐτὸ μέρος. δ 

ΟΑρ. {.Χ]1. τυγχάνει δ᾽ ἄρα ὄντα) 
Ῥτοο 5 ἴῃ ἈρμΡ. Ρ. 396. ὁ ἐν τῷ Φαί- 
δωνι Σωκράτης---καὶ τῶν ποταμῶν ἐκεῖθεν 

(0 Ηομθτο) τὴν ἱστορίαν παρείληφε. 
καὶ γὰρ ὅτι πάντων ἐστὶν ““᾿Ωκεανὸς μὲν 
πρῶτα, τὸν οὔπω-“ ἔστι περῆσαι.᾽" (Οἀνγ85. 
λ. ν. 157.) καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὡσαύ- 
τως “Κωκυτός θ᾽ ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός 
ἐστιν ἀποῤῥώξ." (Οαγβ5. κι. ν. δ14.) 
Ὅθεν, οἶμαι, καὶ ὅ Σωκράτης Στύγιον 

αὐτὸν προσείρηκεν. --- Τλοῖπάθ νυ]ρ. ῥέον 
περὶ κύκλῳ Το οοκίαβ δὰ ῬΈγυη. Ρ". 9. 
(αϊαΐι5 δὲ οὐ]]αΐο ἰοςο ῬΙαΐατγοιι. Αἰπᾶ- 
ἴογ. χ. 18. τ. Χιι, περὶ κύκλῳ δραμόντες. 
Ναὶ Ἡοϊηάοτγῆ, σοη]. πέριξ κύκλῳ, αυοὰ 
88 Π6 ἔγθα πθ πίον Ουν᾽αμ, αὐ ἈΡ. “ΖἜΒΟμν]. 

Ῥοιβ. νυ. 866. 410. ἃ]. 
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ῥέων ᾿Α γέρων, ὃς δι ἐρήμνων σε τύπων ῥεῖ ἄλλων καὶ δὴ 

καὶ ὑπὸ γῆν ῥέων εἰς τῆν λίμνην ἀφικνεῖται τὴν ᾿Αγχερου- 

σιάδω, οὗ αἱ τῶν τετελευτηκότων ψυχαὶ τῶν πολλῶν 

ἀφικνοῦνται καί τινὰς εἰμμωρμνένους γρόνους μείνασαι, αἱ 

μὲν μακροτέρους, αἱ δὲ βραχυτέρους, πᾶλιν ἐκπέμπονται 

εἰς τὰς τῶν ζώων γενέσεις. τρίτος δὲ ποταμὸς τούτων 

κατὰ μέσον ἐκβάλλει, καὶ ἐγγὺς τῆς ἐκβολῆς ἐκπίπτει 

εἰς τόπον μέγαν πυρὶ πολλῷ καόμεενον, καὶ λίμνην ποιεῖ 

μείζω τῆς παρ᾽ ἡμῖν θαλάττης, ζέουσαν ὕδατος καὶ 

πηλοῦ" ἐντεῦθεν δὲ χωρεῖ κύκλῳ θολερὸς καὶ πηλώδης, 

περιελιττόμοενος δὲ [ τῇ γῆ! ἄλλοσέ τε ἀφικνεῖται καὶ 

παρ᾽ ἔσχατα τῆς ᾿Αχερουσιάδος λήμνης, οὐ ξυμμιγνύμε- 

γὸς τῷ ὑδατι" περιελιχβθεὶς δὲ πολλάκις ὑπὸ γῆς ἐμβάλ- 

Οκν. ΤΧ1΄ δι’ ἐρήμων τε τόπων] Αοοοδεῖξ τε δχ [10 115 Ρ] αΥ 1118. 

πυρὶ π. καόμενον) (Οἀ4. οτηπθ5 οὰπὶ νοεέί, δαϊίί, καιόμενον. 

Π|0τ| καόμενον ΘΧ ϊθοηΐ. ν, Μίατ!β Ρ. 291, ἰδῖψαθ ῬΊθγβοι, 
Οὐοηίτα σᾶ. 1Χ1Ρ-. 

δι ἐρήμων τε τόπων --- καὶ δὴ καὶ ὕπ.} 
51. Τρ. τ. Ρ. 042. Ε. θυσίας τε ἐθύ- 
σατό τινας, ἃς ὃ θεὸς ἀνεῖλε, καὶ δὴ καὶ 
φοβουμένων τὸν Περσικὸν ᾿Αθηναίων στό- 

λὸν εἶπεν κιτ. λ. Τίμι. ρΡ. 22. Α. οἵ δὴ 
Σόλων ἔφη πορευθεὶς σφόδρα τε γενέσθαι 

παρ᾽ αὐτοῖς ἔντιμος, καὶ δὴ καὶ τὰ παλαιὰ 

ἀνερωτῶν --- ἀνευρεῖν. ῬΟΙΙο. Ρ. 208. Ε. 
2710. ο. Ἰιερρ. Χ, Ρ. 888. "Ὁ. 'οὰ 8.15 
ΘΧχθιρίογα μη) ΟΟἰ]ορῖ πὰ δά ῬΒΙΪΘΌ. 

Ρ. 205. Μαὶδ ἱρίυγ τε ροβϑὲ ἐρήμων 
νυΐρο ἀρογαΐ, 

Ῥ, 118. οὗ αἱ τῶν τετελ. Ψ.] Νὰ 415 
᾿ οἵ σοί σοπάση Δι ΓοίαΓ, 5Θ πίη ἃ 

νυ θοσατη ἰνθο οϑί : αὐ ραϊμάφηι Αεἶιε- 

γι ϑίαηι ρογυθηὶξ 60 ἴοοο, τὐὲὶ μἰγ τ οΥ μι 

απϊριῶ σοηρΥοραπέιν. 510 Ὁ. 108. 8. 

ἀφικομένην δὲ ὅθιπερ αἱ ἄλλαι (ψυχαὶ 
ἀφικνοῦνται). 1068 τὸ 1ρ88 ν, Ρ. 108. σ. 

εἰς τὰς τῶν ζώων γεν. 7 τὲ γυὐθ  ὁηῈ Υιν- 
8118 ἐπ αἸἱηταλξλμηι ΘΟΥ̓ΡΟΥα.ν. Ρ.70. συ Ρι 

Ριααά. 

τούτων κατὰ μέσον ἐκβάλλει] Η. 6. 

ἐκρεῖ, αἱ ο. τπ. οἵ Ὠὶς ἐκβολή ἀϊοϊίυτ.--- 
κατὰ μέσον. 

ΑὐΠοσγοπίδ. 

τῆς παρ᾽ ἡμῖν θαλάττης] 1. 6. πιαγὶ 
γιθαξογταηεο. 

Β. περιελιττόμενος δὲ τῇ γῇ} Θυσπὶ 
περιελιττόμενος τῇ Ὑῇ πομ ροπ5815 1πί6]- 
ἸΙρθῖθ πἰϑὶ ἀθ ἥασνϊο ἰθστθ ΒρογἤοΙ πὶ 
διαδιθηίθ, μος δαΐθιη Ιοοο ἀθ τυραΐὰ ὰ- 

ψὴ Βα ύου ἰθυσαιη σορτίαπα α!η 51ἴ : ρῥτοὸ- 

Ῥαπάα νἱάθίυγ οοπῃ]θοίατα ἨφΙΠΘΟΤΗ͂Ι, 
αἱ τῆς γῆς Ιορεπάστη οοηβοί, συοά δὺ 

ἄλλοσε ρεπήθραί, Εἰ σοπῆτγηνδηίς μᾶμο 
ταϊϊοποιῃ αἰϊααοί οοαἀά,, ἴῃ ααϊρὰ8 τὴν 

γῆν ϑογρίαπῃ Ἰορτίαγ. ΝΊϑβὶ ἑογίθ πιαϊαθ- 
τἱβ ἄθίεσα τῇ γῇ, απο πϑαὰς ἹΠπθοάο- 

τοβ (ασο ΑἸν, πῖν .᾽ 154. ΠθΡτῖ, εξ 
αὐοδὶ ἃ οοᾶ, Οχοη. ΕΒΘΌΙ ῬΙΏΡ- 
Ἐνδηρ. χι. 38. Ρ. 867. 

ἕν 

119 

Τ1η.ε1}. πτοσῦ Οσθαπυμ εἴ , 



178 ΡῬΡΙΑΤΟΝῚΙΝ 

λει κατωτέρω τοῦ ᾿Γαρτάρου" οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὃν ἐπονομά- 
ν ; Ἴ 5 ΔΝ Ὕ ΑΝ ᾽ 7, 
ζουσι Πυριφλεγέθοντα, οὐ κῶὲι οἐ βρύῶκες αποσσπασμοτο 

“ “ ὰ 7, “ -» 3 Ν ἷ"" 

ἀναφυσῶσιν, ὁπὴ ἂν σύχωσι τῆς γῆς. τούτου δὲ αὖ 
Ά, 7 “" 7 

καταντικρὺ ὁ τέταρτος ἐκπίπτει εἰς τόπον πρῶτον δεινόν τε 
Ἀ, Ε « ͵ ἴω Ν ᾽ σ “ “ 

καὶ ἄγριον, ὡς λέγεται, γρῶμο, δὲ ἐγοόντα ὅλον οἷον ὁ 
ε ᾿ 2 7 ὁ ἃ ᾿Ὶ ᾽ὔ εἴ 

κυανός, ὃν δὴ ἐπονομάζουσι Στύγιον, καὶ τὴν λίμνην, ἣν 
Ύο: Ν Ε 7 ν;;: ε "ὅν Ἁ ᾽ 

ποιεί ὁ ποτῶμος ἐμβάλλων, Στύγα.. ὁ ὃ εμνπέεσων εν- 
"»“ῳ Ἁ "»“, 7] Ν᾿ 

ταῦθα καὶ δεινὰς δυνάμεις λαβὼν ἐν τῷ ὕδατι, δὺς κατὰ 
“-“7΄ “οὖ 7 "» "-ῃ᾽ 

τῆς γῆς, περιελιττόμενος γωρεῖ ἐναντίως τῷ Πυριφλεγέ- 
ἃ ἍΨὦ “ηφ 5" “3 ἄ 7 ᾽ μ 7 τ 

θοντι καὶ ἀπαντῷ ἐν τῇ Αγερουσιάδι λίμνη ἐξ ἐναντίας 
ὁ δίων. ν ͵, “ ᾽ Ν 7, ᾽ Χ Ὁ 

καὶ οὐδὲ τὸ τούτου ὕδωρ οὐδενὶ μίγνυται, ἀλλὰ καὶ οὗτος 
φ Ἂ ΩΣ 

κύκλῳ περιελθὼν ἐμβάλλει εἰς τὸν 'Γάρταρον ἐναντίως τῷ 
7 Ν ᾽ὔ 

Πυριφλεγέθοντι" ὄνομυω δὲ τούτῳ ἐστίν, ὡς οἱ ποιηταὶ λέ- 
Υ, 

γουσι, Κωκυτοὸς. 

ὃν ἐπονομάζυυσι Πυριφλ.} Ἄυϊρο ὃν ἔτι ἐπον. ηαιιοὰ οΧ σοἠά, σοΥΓθοϊα πη, 
ἢ ποιεῖ ὃ ποταμὸς ἐμβ.] Ῥτοποπιοη ἥν ρυθῖος ὙΠθοάοτγοί: σοάϊσθβ σοπβθεναγωμ 

τε8 Ῥ]δίοηὶβ ΠἰὈτὶ αὖ 1. ΒΘΚΚΘτο ᾿πβρθοῖίὶ, 

ὡς οἱ ποιηταὶ λέγουσι] ὅ1ο ΠΠ τὶ ΡΠ γί. αἰρο φάσκουσι. 

κατωτέρω τοῦ Ταρτάρου) Η. 6. ἔπ ἰοζσα 
Ταγίαγὶ Ἰηξογίογτα 5. τη οΥῖι5. ἐπ Ταγία- 

γι. Νάτα αν 111 οπμ 8 ἴῃ Τ᾽ αγίαγατα 
οἰυπαἀ απίυν. 

ὅπῃ ἂν τύχωσι τῆς γῆ5)] Η. 6. α "0 

αὐλιῖ5α8 ραγί65 Πιιυϊὶ αναἰογέ68, εἰϑὶοιπᾳιι 

ἐργγαγιηι δι, εὐϊοῖιπέ. ΔΑ τύχωσι 
1η16}}, 6Χ ργῶρτεββο ἄἀναφυσῶσιν ἀρίαμπ) 

Δἰσαοα νουθιιπὶ : ΠΪ51 οἴταπὶ ῃΠοΟ ἴοοο ἰἴᾶ 

Ῥοβίζαι μα ἴαγθ πιᾶ}18, αἱ ρα ρ απ 6 
τιθηΐθ αυΐάθτα ᾿πίθ ]Πσοπάμηι 5. 

α. εἰς τόπον πρῶτον δεινόν] Ητς εἰς 
δοοϊρίοηα βαηΐ, δ 81 βουϊρίατῃ θϑϑθῖ: 

ἐκπίπτει πρῶτον εἰς τόπον δεινόν τε καὶ 
ἄγρ. Ῥοβίζωυτη. δαίθπι οϑὲ μος πρῶτον, 
αὐδβὶ ἀἰθίμοθ ρ8 βϑαυθσθηίαν ἢξθο : ἔπει- 
τα δὲ δεινὰς δυνάμεις λαβὼν---χωρεῖ. --- 
“ Κυανός πο πιοίο οϑὲ οοΐον εὠυμῖδι, 

4] 15. οδί οἱ οἱ τπϑτῖβ, 804 οἐϊδπὶ 

ξοηῖηια οὐ υϑάθπι οο]οτῖβ, 56α ἥλνεβοοπ- 
158, 6 βΌπειθ ἰαϑρίάατη, (Ρ]η. Ἡ. Ν. 

χχχνιαι, 9.} ν6], βδουπάππι ἃἰ108, ΒΑΡ  Ϊ- 

τοταπ. (ὐοηΐ. ὙΠΟΟρὮταβί, ἠθ Ταριἀᾷ, 
Ρ- 288. 6. 48. Μἴοατϑ. ΟΥγΥ. τι. ὅ. 
Ρ. 94. εἰ ϑε!ιπθιάοσαβ δὰ πδοσ. Οἀ. 
ΧΧΙΧ. ΕἼΒΟΗΕπ. Οὐοηΐ. Τμοχῖς. ϑο!ποῖ-᾿ 
46" 5. νυ. 

σ. ὃν δὴ ἐπ. --- Στύγα) Ῥυέοτγαὲ Ἰοχυὶ 
Βοο τποάο: τοῦτον (τὸν ποταμὸν) ἐπο- 

νομάζουσι Στύγιον' τὴν δὲ λίμνην, ἣν 

ποιεῖ----, Στύγα. ϑεοὰ βῴριιβ ἴζὰ οταῖίο 
ΒοΙϑ σοπίουτη τὶ, 8. δὶ τοὶ δίϊν υπὶ ποῖ 

Ρτεοθββίββοῖ, Χρηορῆ. ΑπᾶΡ. 1. 1, ῶ, 
Κῦρον μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, ἧς 
αὐτὸν σατράπην ἐποίησε καὶ στρατηγὸν 
δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων. ΟΥγτορ. νιι. 
2, 27. ἣν ἄλλοι τε μακαριωτάτην ἐνόμι- 
ον εἶναι βιοτήν, καὶ ἐγὼ συνεγίγνωσκον 



ῬΡΗΖΕΌΟ. 1179 

τς Ν ὰ; μ ν ὅκν. 1.Χ]11]1. Τούτων δὲ οὕτω πεφυκότων, ἐπειδὰν 
᾿ Α ς 7 ᾽ Ν ᾽ὔ ΑΝ ὃ 7 

αφικωντοι ο(ἐ τετελευτήκοτες εἰς τὸν τοπὸν ὁ, ὁ θαίμνων 
Ὁ“ 7 »“ Ν 7 “ “ 

εκῶστον κομίζει, πρωτὸν μυὲν διεδικάσαντο οἱ τε καλῶς 
Χ -. 7] Ν ς ΄ Υ ΠῚ Ν “Ἃ 7 

καί οσίως βιώσαντες κοί οἱ μή. κῶὶ οἱ μὲν ὧν δόξωσι 
΄ 7 7 ΓΜ Ν ᾽ ͵7ὔ 3 

μέσως βεβιωκέναι, πορευθέντες ἐπί τον Αγεροντῶ, Οὐνοῦ-- 
7 αὶ Ἃ 3 -»“ 3 7 ν Νὰ τκ Ἷ 3 ων 

βάντες ὧ ὃ. αὐτοῖς ογηματῶ ἐστιν, ἐπ’ τούτων ἀφικνουν- 
Ἀ - ΟῚ ἴω 7] 

τῶι εἰς τὴν λίμνην, καὶ ἐκεῖ οἰκοῦσί τε καὶ καθαιρόμενοι 
ἰφυὶ ᾽ 7] ᾽7ὔ ’ ΕῚ 7 Ἵ ν): 

φων τε ἀδικημάτων διδόντες δίκας ἀπολύονται, εἰ τίς τι 
᾽ »-ρμν ο»-“Ἣ ϑ ᾿ Ἁ » 

ἠδίκηκε, τῶν τε εὐεργεσιῶν τιμὰς Φερονται κατὰ τὴν ἀξίαν 
, » “Ὁ. δὶ ᾿ ᾽ ᾽ὔ 2] Ἀ Ν “ 
ἐχαστος᾽ οἱ ὃ ἂν δόξωσιν ἀνιάτως ἐχιειν διὰ τὰ μεγεθη 

“» ὰ ᾿ Ἂν «οὖ 7ὕἷ Ν Χ 7, “ἃ 

φσων ὠμαρτημότων, ἢ ἐεροσυλιας πόολλας κοι μεγῶᾶλας ῃ 
ζ 57 Ν ἥ Ν 3 7 “Ἃ 

Φονους ἀδίκους καί παρῶνομους πόλλους ἐξειργασνένοι, ῆ 
᾽ “ ἴω 7 δ ζ΄ Ν τ ΄ὔ 

αλλῶ σὸν τοιαυτῶ τυγχάνει οντοῶ, τούτους δὲ ἢ προση- 
»Ἣν ς᾽] 3 Ν 7 Ω 7 Ε] ν κι 

κουσῶ μοιρὼ ρέστει εἰς τὸν άρταρον, οθεν οὐποτε ἐκβαΐ- 
εἰ δ᾽ Ἃ 35. 7] ὅλ. δὲ δόξ ς ῃ 

γουσιν. οἱ αν τἀσιμνῶ μνὲν, μεγῶλοω ὃς θοξωσιν ἡμαρτη- 
ᾷ ͵΄ “ ἢ ὔ λ τὰ 3 ων 

χεναι ὡμαρτήματα, οἱον πρὸς πτερῶν ἢ βήητερο ὑπ’ ὀργῆς 
Ψ 7ὔ 7 ο».ω Ν , 

βίαιόν φιί πράᾶάξαντες, καὶ, μεέταμνελον αὑτοῖς, σὸν ἄλλον 

βίον βιῶσιν ἢ ἀνδροφό ) ὶ ἄλλ έ “ν, ἤ ἀνϑροῷονοι τοιουτῳ τινε ἄλλῳ τρόπῳ γενων- 

ΟΑΡ. {Χ1Ὶ1,Φ καλῶς καὶ ὁσίως β. δ1ῖς εοἀά. τη58. 

Ροβὲ ὁσίως τοροαἴαπι καί ϑίθριδπαμα ἱπάυχιῖ, αὐ οάθτεῖ καλῶς καὶ ὁσίως καὶ 

δικαίως. 

εἴ τίς τι ἠδίκηκε] Ν΄. ἠδίκησε. Τ|]ὰἀ σοαά, ἔδτο οἵηπθϑ γσϑα ἀϊθγαπηί, 

δίαηι, απὸ 10ὶ ρυγροπίυγ ἃ ν][115 οἱ Ἰδδὶ- 

Ὀὰ5 ἴῃ νἱξὰ ΒΌΡΘΙΊΟΤΘ σοπίγαςί5. ν. ἢ. 

αὐτοῖς. 1161] 6. νττ. 4, 32. ν, Ἡοἰηδοη,, 

δα ἢ.]. εἴ ηϑὰ δὰ απ ρῆτοι, Ρ. 49. 

Ιπ ΑἸά. ρϑὺ διτοτθῆὶ ᾿ἰθγαυὶὰ 

Ολρ. ΓΤ ΧΠ|. νυ. πρῶτον μὲν διεδικά- 
σαντο) ἯἩ. 6. }μαϊοίιην διὑοιηΐ. 1)8 
δοτϊβίο ν. Μδίῖω ὃ 508. Μέσως βεβιω- 
κέναι ἀϊουπίαγ, 41 ΠΟΘ] 6 1Π5] ΡΉΔ6Γ Ἰτα- 

ῬΙΟΌΙ πθαὰ6 δχίτηϊθ βδποίϊ οἵ Ργοῦ] ἴπε- 
ταηΐ. 

ἀναβάντες ἃ δὴ αὐτ. Ψ εἶδο ἀναβαίνε: 

ἱπίογάσπ) Δ ΔἸ ῸΓ 5. ΠΏΡΙΘΧ ΔΟσαβατνι5, 

αὖ ἃΡ. ῬΑ Ρμαῦ, ἘΔ. τ. δ. ἀναβαίνειν 
τυὺς κέλητας. 

εἰς τὴν λίμνην] ἵπ ραϊμάδοηι Αε]ιονι- 

113. ο. 

εὐεργεσιῶν τιμὰς φ.} τοοῖς {αοίογιηι 
Ῥγωηῖα οοπϑοημμηέγ. ὅ1ῖς εὐεργεσία 
ἂρ. Ηοιμοῖ. Οἀν55. Χ. ν. 874. ὡς κακο- 
εργίης εὐεργεσίη μέγ᾽ ἀμείνων. εἰ ἀ6 Ἐε- 
Ῥ00]. χ. Ρ. 615. Β. εἴ τινας ἐεργεσίας 

εὐεργετηκότες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι γε- 

᾿γονότες εἶεν. 
καί, μεταμέλον αὐτοῖς] “φμιηι 605 ρῶ- 

φειἰξμονὶ. ν. ΜΓ. ἢ 504. Ἡοβέ, 8.131. ὅ. 

114 
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σαι, σούτους δὲ 8 πα μὲν εἰς σὸν Ῥάρφαροννέ ἀνάγκη, 

ἐμπεσόντας δὲ αὐτοὺς καὶ ἐνιαυτὸν ἐκεῖ γενομίνοϑᾷ ἐκβάλ- 

λε, τὸ κῦμα, σοὺς μὲν ἀνδροφόνους κατὰ τὸν Κωκυτόν, 
Ἁ 7 ᾿ ΜΕ... Ἂ. ΄ 

χοῦς δὲ πατροωλοιᾶς καί βμητραλοιὰς κατῶ τὸν Πυριφλε- 
͵ ον Ν᾿ Ν ,ὕ Ἴ ᾿ ᾿ ΄ 

γεέθοντὰ ἐπειδὰν δὲ φερόμενοι γένωνται κασῶὼ τὴν λιμνήν 
3 2 “» “,  ῃ. Ν - 

τὴν ᾿Αχερουσιάδα, ἐνταῦθα βοῶσί τε καὶ καλοῦσιν, οἱ 
΄- [] 3 7 "» δὰ [3] “ ζ δ᾽ 

μεν ους ἀπεκτεινῶν, οἱ ὃς ους ὕβρισαν, καλεσῶντες 
ς δὰ 4, 7 2. οὖ »ο Ε] -“-Ὺ ᾿ Ν "» 

ἱκετεύουσι καὶ δέονται ἐᾶσαι σῷας ἐκβῆναι εἰς τὴν λιμνῆν 
Χ 7 Ὕ Ν ΄, - γ ΄' Υ 

καὶ δεξασθαι, καὶ εὰν μὲν πεισωσίν, ἐκβαίνουσί σε καὶ 
Ἢ -“ - ᾽ δὲ ᾽7ὔἹ “ ὁθ ᾽ λ Γά 

λήγουσι των κῶκων, εἰ δὲ μή, φερονται αὖθις εἰς τὸν ἱ ἀρ- 
Ε] "»“᾿ ᾽ ον ᾽7ὔ Ἀ "“» 

σαρον κἀκεῖθεν πάλιν εἰς τοὺς ποταμούς, καὶ ταῦτα 
’ ᾽ 7 ἃ " «“ 7 «“ 

πάσγοντες οὐ πρότερον πῶνοντῶι, πρίν ὧν πείσωσιν οὺς 
᾽ 7 Ξ ἰν ε. ἃ ς » δἰ χὶ ἐν -“ μόν -“ 
ἠδικήσασιν᾽ αὑτῇ γὰρ ἤ δίκη ὑπὸ τῶν δικαστῶν αὐτοῖς 

ὶ Χ Χ Δ 7ὔ 7] Ν , ΕἸ ΧΟ 

ἐτάχθη. οἱ δὲ δὴ ἂν δόξωσι διαφερόντως [πρὸς τὸ] ὁσίως 

ἐκβαίνουσί τε καὶ λ. ὅ1ο σοἂά, ΔΙΙαποῖ τα] 1οΥ]5 ποΐς ὑτῸ νυ]. ἀποβαίνουσι. 
οὃς ἠδικήκασιν] ῬΠατπεὶ 1011 συτα δἀϊεξ, νετί, ἠδίκησαν. 

δόξωσι διαφερόντως [πρὸς τὸ] ὁσίως β.}] Καί. οἱ ΕἾοΤ. ἃ. πρὸς τό οτοϊίεαπέ, 

ν. δῃηποί. 

Ῥ. 114. εἰς τὸν Τάρταρον ἀνάγκη] 
Τηΐς6}]. ἐστί. ΟὈδβουνϑηΐ δαυΐθπι {ἸΓΟΠ 65 
ΠΟΘ ἀνάγκη ἴῃ ΠυΙΊΘΙΟ ΘΟΙΌΠῚ 6588 
νϑυθοτυτα, αυΐθιι5 ἐστί ἴδβγθ πο 5ο]εΐ 
δα])εϊ. ν. ϑομοῖον. δὰ Τα. Βο8. ἀβ 
ἘΠ|1ρΡ5. Ρ. 005. 

τὸ κῦμα] Ναὰπι αἰωρεῖται (τοῦτο τὸ 

χάσμα) καὶ κυμαίνει ἄνω καὶ κάτω. 

κατὰ τὸν Κωκυτόν) ἦπ Οουύψέμηι, ἰέα 
"ἰ δρομπάο ἢμυὶο αοφἤεναπέιμν, αἱ τϑοΐε 

ἱπίθγρτγθίαςυν Ἠθἰπἀογῇυβ. 
φερόμενοι] 80. ὑπὸ τούτων τῶν ποτα- 

μῶν. 

Β. ἐὰν μὲν πείσωσιν] Ἡ. 6. 8ὲ 608 6α- 
οΥαυενηΐ. 

λήγουσι τῶν κακῶν] Ἐυτὶρ. ΡΒ απ. ν. 

1078. ἔξελθε---λήξασ᾽ ὀδυρμῶν πενθίμων 
τε δακρύων. 

εἰς τοὺς ποταμούς] Ποτηϊοϊάε ἴπ Οο- 

ογίαπι, ραιτϊοἰάς εἰ τηαίσνϊοῖάα ἴῃ Ῥυτὶ- 

ΡΒ] Θροίμοπία. ῬῬ͵ΟΧΙταοτα ΠῚ ὙΘΙΡΟΓΆΠῚ 
βϑηΐθηϊα ἤφο δϑῦ: μάο 18 ἑαπι αἴ αοοῖ- 

ἀμηξ, ἀοπθὸ ἐπογαντογῖπε 608, 08 ἰώ56- 

γυπέ, υ ἴρ808 βίπαπὲ ἵπ ραϊμαάθηι κοντὰ 
τιιδίαηι 650 ΘΠ ΕΥΕ. 

διαφερόντως [πρὸς τὸ] ὁσίως βιῶναι 
Αρυὰ Ὑμεοάογδέιπι (ὐτγ, ΑΠδοΐ, ναττ. 
Ρ. 118. οἱ χι. Ρ. Ἐ15. Ροβί βιῶναι δα ἀ1- 

[πὶ ἸΘρΊΥ προκεκρίσθαι: 40 τοορρίο 
ΗἩδιηάοτγῇ, 5101 νἀ θθδίαν Ιοσὰπι σταν θυ 

αἰἴδοίυτη ρουβδηδββθ. ἘΠ ρτοίβοΐο δ θη 
ῬΤΟΓΒῈ5 νϑγθοόσιπι Ἰαποίατα οϑὲ ΧΘΠΟΡΒ. 
Μϑιῃ. 11. ὅ, 19. τοὺς δὲ ὁπλίτας καὶ 

τοὺς ἱππεῖς, οἱ δοκοῦσι καλοκἀγαθίᾳ, 

προκεκρίσθαι τῶν πολιτῶν, ἀπειθεστά- 
τους εἶναι, ἢ. 6. φιὶ υἱαοηξιν οἱοὶθιι8 

ργωβίαγο. ΝΙΜΙ]ουϊη 5 ἀθ μ}8 ᾿θοίιο- 
Π15 νϑυϊταίθ ἀυ]ζαιη 8, ααυτα ἱπίοσ μ᾽ α- 
Τἰπλ05 Ρ]αίοηἶβ ΘΟ] 665 πι|85., 41 ΠΟα 10 
ΟΟἸ]Δ1Π δυιηΐ, 6. ἀπὰ5 αὐϊάριι τϑροτία8 

« ΑΙ Εν μα 
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»“» “" 7 ᾿ ΄ "»“, ἈΝ » ͵7ὔ ΄- ᾽ »" "»“, 

βιῶναι, οὗτοί εἰσιν οἱ τῶνδε μὲν τῶν τύπων τῶν ἐν τῇ γῆ 
᾽ 7] 7 Ν 2 7] Ὁ Ἵ 

ελευθερούμνενοί τε καὶ ἀπαλλαττόμενοι ὥσπερ δεσμιωτη- 
7 3) Ν ᾽ Ἀ Ν 7 ᾽ 7 ς Ἁ 

ρίων, ἄνω δὲ εἰς τὴν καθαρὰν οἴκησιν ἀφικνούμενοι καὶ ἐπὶ 
"»ὉὋ7 “ὦ ᾽ 7 

τῆς γῆς οἰκεζόμνενοι. 
" 7 ᾽ Γ, “ Χ , ᾽ 

γῶὼς κωθηρά μενοι ἄνευ τε σωμάτων ζῶσι τὸ παράπαν εἰς 

΄ Ν ΑΡ̓ ς ΄ ς 

φσούτων δὲ αὐτῶν οἱ φΦιλοσοῷιῳ ἐπκα- 

ἣ᾿ " 7 Ἀ ᾽ “«“.ῳ ᾽ Ἂ 7 

τὸν ἐπειτῶὼ γὙρονον, καὶ εἰς οἰκήσεις ἐτί τούτων καλλιοὺς 
ΕῚ ων « "7 ον ω " ς 7 ξ Ν 

αφικνουνταῶι, ἃς οὔτε ῥάδιον δηλῶσαι ουτε 0 γρονος ἐκοίνος 
Ε] “" 7] 

ἐν τω παροντί. 

Οκλρ. 1,(Χ1{1Π]. 
7 Ω» ΄. ρου »“᾿“ 6 5 “- εἴ 

διεληλύθαμεν, ὦ Σιμμία, πᾶν ποιεῖν, ὥστε ἀρετῆς καὶ 

᾿Αλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα γρὴ ὧν 

φρονήσεως ἐν τῷ βίω μετασγεῖν᾽ καλὸν γὰρ τὸ ἄθλον 

καὶ ἡ ἐλπὶς μεγάλη. 
Ὗ Ν ω» -“ υ 7 ' [γ ᾽ ς 2 Ν 

Γο (κεν οὧον ταυτὸ δι σχυρίσασθαι ουτως ἐγέειν, ως εγω 

7 3 ͵7ὔ »" 3) ΕῚ ΓΝ [γ ΄, 

διελήλυθα, οὐ πρέπεὶ γοῦν εἐγόοντι ἀνδρί οτί μέντοι ἢ 

ἄνευ τε σωμάτων ζ.}] Ἐμ56}0. οὐ Τῆροάοτοί, ἄνευ τε καμάτων. 

Οκρ. {.Χ1Π|. πᾶν ποιεῖν, ὥστε] Υ. πάντα ποιεῖν. 
ΡτΘ θυθταπηί, 

βὶζ, ααὶ Πᾶσα ΘΧ Ιου. Τίδααο ἔδο 116 
δἰτοαὶ ργοθοίαν ΕἸβο ιθτὶ οἱ ΥΥ γε θη ΟΠ] 

ταῖϊο, 4] πρὸς τὸ ὁσίως ἱπιΘγρτγοίδηίῦ 
φιοὰ αἰξπεέ αὐ βαποξϊἑαξοηι.  Θτυτα 
δηΐτ νοτο, αιοά 1}}1 Βα ηβοσαπΐ, δά νθυῦϊα 

αὐτὰ Δτίϊσα]ο 7ιιποΐᾶ ἀΞΌΓρΑΥΙ ΡτῸ 58Ὁ- 

βία πειν!β, ἰὰ δ] βιῃοϊ οβέ, αὐ σοσί15 οᾶ- 
τοὰξ ΘΧθ  Οσ ἢ ἰθβί πη 0 }115. σ. δά 

ῬΒΠΘΡ. Ρ. 204. Θυξ αυυπὶ ἴἴὰ 5]ηΐ, 
εαυϊάθπη 6δχ ἀυσοῦυβ οοαα. βου] θα π ατὴ 

ΔΙ λίγον : διαφερόντως ὁσίως βιῶναι, Βοος 
ΒΘη51: 4 τ 70 υαἱαδηξι" ἱηϑὶδ {6} 

δαποϊϊὶ οἐ ρὶὲ ἴηι υἱέα {ιι1856. 
6. ἄνω δὲ εἰς τὴν κ. οἴκησιν} Η. 6. 

ἦι 8 ΡΟΥα5 ἐἰϊα8 ἰονγ 8 τοσὶοηοβ, «ἰδὲ 

οπιπΐα 8ιιπξ ἐἰϊπιδέγίογα, ρμιιϊογίογα, αϊουὶ- 

πῖογτα. ν. Ρ. 109 Ξ34ηη. 

οἱ φιλοσοφίᾳ ἱκ. καθηράμενοι)] αυἱ 
ἈΠΙΙΠΏΤῚ ἃ ΘΟΓΡΟΙῚΒ σΟΙΠΙΠΠΪ06 ἅνοοα- 
ται ουτηηια οπριἀτίαίαην νὶ ΤΡΡτληιῖ 

ΠΙαὰ οοαά. Ρ]αΓίταὶ μου ἰοσο 

ΠΟ Ρᾶ581 δαί. ν. Ὁ. 67. οβ. Αἂ ν. ἄνευ 
τε σωμάτων ΟἸντηρΙοΟαοταβ : αἵ καθαρ- 
θεῖσαι τελέως εἰς τὸν ὑπερκόσμιον τόπον 
ἀποκαθίστανται ἄνευ σωμάτων. 

Οκρ. 1. Χ1Π1. πᾶν ποιεῖν] 1. 6. οηιηΐα 
γιοϊϊτὲ, πἰ εὶ! ἱπέθηξαξιηι ΥοἰἸηφιοῦ 6. Ἐτθ- 

απ ἀϊοϊῖαν πάντα ποιεῖν. ν. Ἠεϊη- 
ἀοτί. δὰ ἢ. 1. οἱ τηεὰ δὰ ΕυςυρΡῃτοη. 
Ῥ. δ4. [)6᾽ βεπίοπιὶᾶ νὶ ρ. 1Ο. 8.6. 

6. ΠΥ1Ὶ. ᾿π1. 
τὸ μὲν οὖν τ. διῖΐσχ.] ΜΙάΘ6. ηαᾶπὶ 

ἀΠ]Πρθηΐοσ οἄνοαὶ ΒΜ] Βορἤ 5, πὸ 1118 

[ἀ]ατὰ πη σουμπηοπία Ρυΐθτη8 80 60 
ΡΙῸ νϑυὶβ Βα υϊ. ΝΙΒΙΠ] ΟΠ Πὰ8 ἔιιθγαὴ 
41 δὰπ) δσοιιδᾶτοπί τηϊγ Ου] βάδην 
Βα ρουβει 1 η8. Θαϊ 51 ρϑιβρθοίδιῃ Βᾶ- 
Ῥυΐϊδεαπί ῬΙαίοηΐβ ἴῃ του 8 βπρθηά 5 
Δα: θη ἀϊβααθ ταιὶοηθτη, πιὰ ]ο σα 18, 

ορίποτ, ἀβ μᾶς Ἴαυβὰ ἐαϊββθπί 7πάϊοᾶ- 

[ὉΓῚ- 
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“Ὁ ᾽ Ν “ἃ “μ.}ὔ Ε Ν Ν Χ ς » Χ ταὺυτ ἐστὶν ἢ τοιῶῦτ ἀττὰ περὶ τὰς ψυχὰς ἡμῶν καὶ 
; Ἢ ἢ ἐν 7 7 Ε] ᾽ὔ ὔ ς ᾿ ΄ 9» τὰς οἰκήσεις, ἐπείπερ ἀθάνατον γε ἡ ψυχὴ φαίνεται οὖσα, 

- ἡ » Δ "»“»“, ᾽ “ 

φοῦτο καὶ πρέπειν μοι δοκεῖ καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι οἰομένῳ 
4“ ᾽ Ἂ ε 3 - 

οὕτως ἐχειν' καλὸς γὰρ ὁ κίνδυνος καὶ χρὴ τὰ τοιαῦτα 
[ 2 ΤᾺ ε -“ Ν Ν κ΄ Ν ΄ 7 

ὠσπερ ἐπῴδειν εαύτῳ, διὸ δὴ εγωγε καὶ πάλαι μηκύνω 
Ν -» Ε] Ν Ἂ ᾿Ὶ ἰγ 9. δ ἂν Ἢ Υ "“ 

Ζον μῦθον. αλλὼ τουτῶων δ. ἐνεχου θαρρεῖν χρή περι τῇ 
ΓΙ "“, »“»- , “ ᾽ “ 

Ε ἑωυτοῦ ψυχῇ ἄνδρα, ὅστις ἐν τῷ βίῳ τὰς μὲν ἄλλας 
Ν ΝἾ Ν Ν "»" Ἂ, 

ἡδονὰς τὰς περὶ τὸ σώμα καὶ τοὺς κόσμους εἴασε γαίρειν, 
ε 3 ὔ " Ν , " ς 7 

ὡς ἀλλοτρίους τε οντῶς, κῶὶ σπλεον θάτερον ἡγήσαμνενος 
5 7] Ης Ν Ν Ν 7 Ε] 7] 7 Ν᾿ 

ἀπεργάζεσθαι, τὰς δὲ περὶ τὸ μανθάνειν ἐσπούδασέ τε καὶ 
ν᾿ Δ αὖ 3 3 7 ΕῚ Ἀ -“ δος δὲ 

κοσμήσας τὴν Ψψυχῆν οὐκ ἀλλοτρίῳ ἀλλὰ τῷ αὐτῆς 
7ὔ 7 ᾿ 

116 κόσμῳ, σωφροσύνη τε καὶ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρείᾳ καὶ 

ἐλευθερίῳ καὶ ἀληθείᾳ, οὕτω περιμένει τὴν εἰς “Αἰδου 
7 Ὁ ΓΙ ' τὰ " ς Σ " ε »“ 

πορείον, ὡς πορευσόμενος ὁταν ἢ εἱμαρμένη κωλῇ. ὑμεῖς 
Ν “ 3] Ω» ὸ ᾽ 

μὲν οὖν, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κεβης καὶ οἱ ἀλλοι, εἰσ- 
ων ἢ ͵ [7 7 ᾿ Ἄν Ἀ Χ μὴ "Ἱ 

αὖθις ἔν τινι γρόνω ἕκαστοι πορεύσεσθε᾽ ἐμὲ δὲ νῦν ἤδη 
“« 7 Ν 7 

ἂν ἀνὴρ τραγικός, ἢ εἱμαρμένη, καὶ σχεδόν 
7 Ω 7 Ἅ, .Υ ἴω Ξ "“᾿ Ν Ἁ 

τί μοι ὥρα τραπέσθαι πρὸς τὸ λοῦτρον᾽ δοκεῖ γὰρ δὴ 
᾽, “ τ ῳΨᾳ ἣν Ἁ Ἁ 

βελτιον εἰναι λουσάμενον πιεῖν τὸ φάρμακον καὶ μιῆ 
"““ 7 Ν 7] 

πράγματα ταῖς γυναιξὶ παρέχειν νεκρὸν λούειν. 

"» 7’ 

καλεῖ, φαιῆ 

Ὁ. τοῦτο καὶ πρέπειν] Η. 6. τοῦτο 
δοκεῖ μοι καὶ πρέπειν οἰομένῳ οὕτως 

ἔχειν καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι (οἰομένῳ 

οὕτως ἔχειν); ἰοο εἰ δέον εἰν 8α- 
Ρ᾽οηίοηι τἰα θέν", οὐ αἰἰρθηηη, φιοα φιιὶβ 

τοὶ σι μογϊομίο ογοίαί. 1)6 σνϑυῦῦο 

ἐπάδειν ν. Ρ. 77. Ε-. 
Ἑ. καὶ πλέον θἄτερον ἡγησάμενος ἀπ. 

Η. 6. δὲ ηιὶ ἴῃ δα {μὶξ 8ρηξοηέϊα, τὑξ 

αἰϊθηοβ ἀἰϊ08 6586 οἱ πιαρὶβ οὔε886 φμαηι 
ργοίο856 ρείανεοί. ΝΊταίγατα Αἰ οὶ βουὶρ- 
(ΟΥΘ8. ῬΘΙ ΘΌΡ ΘΠ β5πλπὶ θἄτερον 50] 6 ηΐ 
νοσᾶτα τὸ κακόν. ν. Ν᾽ εἰἰδίθη. δὰ 1. 
Τίπιοι!. ν. 35. οἱ ψ ]οΚκοα, 1)᾽ 10. ἀθ 

Ετᾶρι. Εατρ. Ρ. 112, Ἰίδᾳυο τὸ ἕτε- 

ρον ἀπεργάζεσθαι πλέον οΘδὲ πιαΐαμι γεν 
Ῥε)ογϑηι τϑά θοῦ, ηλαΐμηι ἀρ οῦθ. Ἐοτ- 

τ α]άτὰ 11 αδίτανῖς Ηφιπάοτί, δὰ Βατην- 
ἄθι. ρ. 22ὅ. ο. δὲ ΝΥ γίζεηυδοι. δὰ 
ἢ. 1. 

Ρ, 11ὅ. οὕτω περιμένει] [Τὰ οὕτω 
Ροβὲ ραγιλοϊρίμμ ἰῃ ἔο τυ] βοΐ οσ τομαὶ δὰ 

Ρ- 61. σ. 

εἰσαῦθις κι τ. Δ.1 αἰδα8 810 φιιΐβηιε 

ἐθ}1Ρ0 6. 

φαίη ἂν ἀνὴρ τραγικός] ἐγασίειιβ ᾳιῖδ- 

ρίανα ἀϊχενὶί. Ῥοχιβίτηρὶὲ οπὶπὶ συδὴἀὶ- 
ταΐοπι ἱγαρὶοὶ βοσηοῃβ οὐπὶ ᾿οπὶ ΟἈΥ]] - 

Ἰαιοπθ. 
βέλτιον εἶναι) ν. δὰ Οτίοη, ο. χντ. 
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ΟΡ. ΕΧΙΥ: 
“ “ 7 » 5 Ν ᾽ὔ λ 

τῶν, Ἐῦεν, ἔφη, ὦ Σώκρατες" τί δὲ τούτοις ἤ ἐμοὶ 

Ταῦτα δὴ εἰπόντος αὐτοῦ. ὁ Κρί- 

ΕΣ -“ λ 7 “ 7 

ἐπιστέλλεις ἢ περὶ τῶν παίδων ἢ περὶ ἄλλου του, ὃ τι ὧν 
»ὩὩ ροὦω “ 7 

σοι ποιοῦντες ἡμεῖς ἐν γάριτι μάλιστα ποιοῖμμεν ; ̓Απερ 
δ ον, 7] ᾽ “" 7 2 ἌΧ 7 ἃ “ ε ἴων Ἅ -“ 

ἀεὶ λέγω, ἔφη, ὦ Κρίτων, οὐδὲν καινότερον ὅτι ὑμῶν αὐτῶν 
,.: “οἃ ΄»ω "»“, « Ὁ 

ἐπιμελούμενοι ὑμεῖς καὶ ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς καὶ ὑμῖν 
"“- κι "ὕ] 3 ᾿ “ὦ.᾽ λ Ἁ ον ε 

οὐτοῖς ἐν γἄριτι ποιήσετε ἅττ ἂν ποιῆτε, κἂν μὴ νῦν ὄμο- 
΄ ᾿ Ἄν Ν ς ἴω] 3 "»"ν 3 »“ν Ν Ν 7, 

λογήσητε᾽ ἐὰν δὲ ὑμῶν αὐτῶν ἀμελῆτε, καὶ μὴ θελητε 

ὥσπερ κατ᾽ ἴγνη κατὰ τὰ γῦν τε εἰρημιένω καὶ τὰ ἐν τῷ 
" 7 »-ν 4 ἣ)5.. 55 Χ ς Ὑ: Ε] οω 

ἐρυπροσθεν χρονῳ ζῆν, οὐδ᾽ ἐὰν πολλὰ ομνολογήσητε ἐν τῷ 
, Ν 7ὔ 2. ΛΝ 7ὔ ὦ "“" Ν 

παρόντι καὶ σφόδρα, οὐδὲν πλέον ποιήσετε. ΄Γαῦτα μὲν 
7 7 3) Ω᾽ ἡ Ὁ Ὗ ͵ 

φοίνυν προθυμνησόμνεθα, εἐφη, οὕτω ποιεῖν θάπτωμνεν δέ σε 
7 7 ,ὔ 

τίνω τρόπον ; ̓Οπως ἄν, ἔφη, βούλησθε, ἐάνπερ γε λάβητε 
3 ΄ “ 

με καὶ μὴ ἐκφύγω ὑμᾶς. 
Χ - 7 “3 “ “ 7 

πρὸς ἡμᾶς ἀποβλέψας εἶπεν, Οὐ πείθω, ἔφη, ὦ ἄνδρες, 

Ν , "»- 

Γελάσας δὲ ἅμα ἡσυγῆ καὶ 

ς 3 Ὁ Ν 7 

ἹΚρίχωνα, ὡς ἐγώ εἰμωι οὗτος ὁ δωκράτης, ὁ νυνὶ διωλεγό- ς 2 . ί 3 

ὍΑρΡ, ΧΤΨ.. ἐμοὶ ἐπιστέλλει] 815 ᾧπὰ8 (ὐΟἰΒΙηἰᾶπ8. Οὐδ θυῖ Ομ Π68 σὰπὶ νοί!, 
φὐϊί, ἐπιτέλλει. ν. δῃποί. 

ἐὰν δὲ ὑμῶν αὐτῶν] Μ΄. ὑμῶν μὲν αὐτῶν, οσοπίτα 6 πὶ τη] τοταῃ) οσοἀϊουχτα εἰ τθ-᾿ 

Ἰαοίδηία θη θηίᾶ. 

προθυμησόμεθα] ΒοΑ!Ι. ΤΡ. 8111 προθυμηθησόμεθα. αι οοηξαδβῖο Θἰΐαμι 8118 ΙοοΙ5 
γΘρϑυϊζαΓ. 

καρ. ΧΙΨ, Β. ἢἣ ἐμοὶ ἐπιστέλλεις] 

ΨοΥθαπι ἐπιστέλλειν ῬΙΟρΙαπιὶ οϑὲ ἀρ 
δχίσγθια τπουὶ θίατη νοαπίδίβ, νυ 0 Κ- 

6δη, δὰ Η]ρροϊνί. Ρ. 255. υοά νυΐρο 

Ιϑρεθαίωγ ἐπιτέλλῃ, ἴ ἃ ρτοϑβᾶ ογαίϊομθ 
ΑἸϊοπιπὶ 6556. τϑοίθ νιἀθίαγ 0] οᾶ558 
Ηδϊπάοτί. 

ἐν χάριτι ποιοῖμεν] Χοπορῇ. (ἕεοη. 
να. 10. ὅτῳ ἂν δέῃ---ἐν χάριτι διδόναι. 

ΤΠθοοτῖτ ν. 69. τὺ δ᾽, ὦ ᾽γαθέ, μήτ᾽ ἐμέ, 

Μόρσων, ἐν χάριτι κρίνῃς, μήτ᾽ ὧν τύ γα 
τοῦτον ὀνάσῃς. νὶὰ. Πδἰπ5ιῖ Ποοίο, ΤΠ θο- 
οὐἴττ. Ρ. 826. 

" οὐδὲν καινότερον) Ν 418 πο οοπι- 

ΡδΡδ να Πὰ 5 ΠΡ] ]ΟἸἴΘΥ ΡΤῸ Ροβιζνο Π50- 

ΡᾶΤῚ Θχιβειτηθί, να, δά ΕΓ ΠΡ τοι. 1010, 

οἱ ΝΙύζβο. ἴθ Αρρεομά. δὰ ΡΙαί. Τοη. 
Ρ- ὅ6 54. 

ὑμῶν αὐτῶν ἐπιμ. αἱ νἱτίυίθ εἰ 58- 
Ρἰθηίία ἃ ρΘδη}111. 

ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς} τηιλἰι οὐ φιί αὐ 
γι6 μον ποπέ. 

Ο. οὐδ᾽ ἐὰν πολλὰ ὅμολ.] ἢ. 6. οἐϊαριδὲ 
γεἰξα ΡΡοΟ δου ϊ8, ἑαηιθη, πλ  γνο οῖ- 
οἶδ. Νάτιη οὐδὲν πλέον ποιήσετε 1. 4. 
οὐδὲν ὄφελος ὑμῖν ἔσται. ν. δ ίροτ. ρ. 

138, 

οὗτος ὁ Σωκρ. ὃ νυνὶ διαλ.} Δ΄ εΥθὰ 5ῖς 
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Ἁ 7 [“ ῳ 4 

μένος καὶ διωτάττων ἕκαστον τῶν λεγομένων, ἀλλ᾽ οἴεταί 
ϑι6 Υ “ 

ολίγον ὕστερον νεκρόν, καὶ 

ὃς ἐγὼ πάλαι πολὺν λόγον 

Ε -“ "»" τε Ε 

(με ἐκεῖνον εἰναι, ον ὄψεται 
ΕῚ - δΡ) ω θά ΄“ 

ἐρωτῷ δὴ πῶς με θάπτη. ὁτι 
͵7 ε ᾽ Ἀ ͵7 Ν ᾽ὕ 3 “«{0{ δου 

πεποίημαι, ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτε ὑμῖν 
΄“ ᾽ Ἁ ᾽ 

παρωρμνενώ, ἀλλ᾽ οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς μακάρων δή τωὰς 
2 7 δέκ ἃ ων ᾽ “ ΒΕ ΄ 

εὐδαιμονίας, ταυτὰ μοι δοκῶ αὑτω ἄλλως λέγειν, παρφα- 

μυθούμνενος ἅμα μὲν ὑμᾶς, ὥμα δ᾽ ἐμαυτόν, ἐγγυήσασθε 
“ Χ ΄, 

οὖν με πρὸς Κρίτωνα, 
Ν λ Χ 

πρὸς τοὺς δικαστὰς 

"ἵ Δ Ὁ ΄ 2 ΄ Δ ο - 
εῷη, τὴν ἐναντίαν ἐγγυῆν ἤ ἣν οὗτος 

ἠγγυᾶτο. - Χ Ν “Ρ Ἁ 
ουτος (κεν γαρ ΄ μην» 

παρωρνενεῖν᾽ ὑμεῖς δὲ ἤ μὴν μὴ παραρμενεῖν ἐγγυήσασθε, 

ἕκαστον τῶν λεγομένων] Ψυΐσο ἕκαστα, σοπῖτα σοάϊσυτη βάετη. 

πῶς με θάπτῃ] δὅ’᾽ς Βοά!. Τυῦ. γεπεοίξ. Ζιίίαν. 41}. 1π ΑἸά. Β45. 1. 2. εξέ πῶς 
με θάπτειν. ϑιίξορμδπυβ: πῶς δεῖ με θάπτειν, χυοά ἴπ π0}10 ἀππὶ δτο τϑροτίυτα δϑῖ. 

ςσοπποδοΐοπάδ βυηξ: ὡς οὗτος ὅ Σωκράτης 
ὃ νυνὶ διαλ. καὶ δ. ἕκ. τ. λ. ἐγώ εἰμι. 

Νοπ Ροιβαδάθο, ᾿παυϊῖ, Οσποηϊ Βάποσα 
ϑοογαίθιθ, αὖ πᾶπο ᾿ἰρβῦτη νοβουπι 
ΠΟἸ]ΟαυϊτΓ εἴ οἵηπίδ 68, 48:6 ἀϊοσυπίαγ, 

ἀϊροτγῖς εἰ σοπδίϊυϊτ, ἢ. 6. 41 8ῃΠ11η0 
Ρτάϊευβ εβὲ δίαῃβ τπηθηΐθ, πη ᾿ρϑῈΠ) 

6856. 
ἐρωτᾷ δὴ πῶς με θάπτῃ] Υυϊξραίαᾶ 

Ἰοεῖῖο πῶς δεῖ με θάπτειν, 51 ἴπ εοἀά. 
ΠΙΒΡῈ15 ἃ ϑίδβρίιιδπο τϑρεσίδ εβί, οστίδ βϑί 

Βαυὰ ἀμ] εχ ἱπίεγργθίδίοπα σοπ]απο- 
νι ἀε! θατδίινι, αὶ ἀϊοϊαγ, σ}}5 ἀϑὰπῃ 
ΤΆΤΙΟΥΤΘΠΙ ποίΐδσε σοϊαεσυπί. Οαὕτη οπὲπὶ 

Οπίο δπίθβα ἱπίοιτοραββδοῖ ϑοοσγαίθῃ : 

θάπτωμεν δέ σε τίνα τρόπον ; Ηἷς αυᾶδεὶ 
ΘΧ 6]0.8 τηϑηΐβ εἴ Δ ΠΣ 1η0 ᾿πίθγγοσ ΠΟ ΠΘΙῚ 

Τερθίβῃβ πῶς με θάπτῃ αἰϊεϊζ, ἢ, 6. εδίε 
ΕΥ̓͂ ηιϊεῖ ὑεδίαξξεη 8οἰῖ: (ἔοι ἤε 5[αϊὶ 
δ ῳ πι6.) ῬΙαῖ. ἀε [δβρρ. ρ. 719. Ε. 
πότερον οὖν ὃ τεταγμένος ἐπὶ τοῖς νόμοις 
μηδὲν τοιοῦτον προσαγορεύῃ ἐν ἀρχῇ τῶν 

νόμων---καὶ μὴ φράζῃ τε καὶ ἐπαπειλή- 
σας τὴν ζημίαν ἐπ᾿ ἄλλον τρέπηται νό- 

μον, παραμυθίας δὲ καὶ πειθοῦς---μηδὲ ἕν 
προσδιδῷ ; ϑορ ἶδέ. Ρ. 225. α. τῷ δὲ 
λόγοις πρὸς λόγους τί τις, ὦ Θεαίτητε, 
ἄλλο εἴπῃ; Αὐἱδίορ!ν. ΝῸΡ},. ν. 438, ποῖ 

τις φύγῃ; ϑορβοεὶ. (Εἀ. (ο]. ν. 170. 
θύγατερ, ποῖ τις φροντίδος ἔλθῃ ; 

Ρ. εἰς μακάρων δή τινα5} ΟἿ. Ρ. 107. 
ἢ. οὗτος ἄγειν ἐπιχειρεῖ εἰς δή τινα τό- 
πον. ἸθΊα 6 ἀπποί. 

ἄλλως λεγ.} 1. 6. μάτην. 

ἐγγνήσασθε οὖν με πρ. Κρ.] Ἔγγυ- 

ἄσθαί τινα εϑῖ βροπδίοπε ζαεΐα αἰΐψφεεπι 
αἰϊοσμὶ ἐγαάετε, ἱ. Ε. βροπάετε ὕτῸ αἰΐφιιο, 

3 άεπι ρμτγαβίαγε. Ῥειιοβίμεπ. Ρ. 609. 
οἀ, Βεῖβκ. ταῦθ᾽ ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ γυναι- 

κὸὺς ὁρῷτο ποιῶν, ἣν ὡς ἐλεύθερος ἐγγυή- 
σατο. 1014. 899. μάρτυρας ὑμῖν παρα- 

σχήσομαι, ὡς οὐκ ἠγγνησάμην ἐγὼ τὸν 
Παρμένοντα. ΙἰὈϊά. ψ᾿. 1349. ἐγγυῶντα 

τὰς ἑτέρων θυγατέρας ὡς ἑαυτοῦ οὔσας. 
Θυετηδατϊηοάυστη δυΐοριη Οτεοὶῖ ἀϊςαπὲ 

μάχην μάχεσθαι, ἔχθος ἐχθαίρειν, εαἰϊα, 

ἴα δὶς ἐγγυᾶσθαι ἐγγύην ἰεξίπιυ. 
Θυοπίατη σετοὸ ἐγγυᾶσθαι δοσαυξδιίνυπ) 

Ρουβουξ δά βοίβεϊ:, ρτορίεσθα διΐαπι ἐγ- 

γύην ἐγγυᾶσθαί τινα τεοῖε ἀϊοὶ ρμοΐαϊξ, 
δδάθιηαμθ ῥργογβιιβ τδίίοπθ ἀϊοὶ βΞοϊϊίαι 
ἔχθος ἐχθαίρειν τινά, μῖσος μισεῖν τινα, 
εἰ ᾳυξ αἰϊξα βαπὶ δι αβιποάϊ ἜκαΝ 
ογπια τ. 

Ἑ. οὗτος μὲν γὰρ ἧ μὴν συλ 

[μἴ6}}. ἠγγυήσατο. ---ἀγανακτῇ. ἱἐκ- 
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Ε ᾽ 7] Ἵ 

ἐπειδὸν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἰχήσεσθαι ἀπιόντα, ἐν Κρίτων Ε 
οω »“ Ν ἴω λ Ἃ 

ῥᾷον φέρῃ, καὶ μὴ ὁρῶν μου τὸ σῶώμοι ἢ καόμνενον ἢ κατ- 
-“ὩὉ Ἂς ἴω ς ΄ 

ορυττόμενον ἀγωνωκτῆ ὑπὲρ ἐμοῦ, ὡς δεινὰ πάσχοντος, 
Ν ,ὔ ᾽ “ -ς- ἍἋ 7 ΄ .- ΄ 

μηδὲ λέγη ἐν τῇ ταφῇ, ὡς ἢ προτίθεται Σωκράτη ἢ ἐκφέρει 
Ἄν δ “Ἃ ΄ ᾿ Χ ΕΝ “ἢ δὼ 3 Ν 

ἤ κατορύττει. εὖ γὰρ ἰσθι, ἡ δ᾽ ὃς, ὦ ἄριστε Κρίτων, τὸ 
"» 7 3 Ψ, ᾽ Ἄν. ΔΟΝ “ ξ 7 

μὴ κῶλως λέγειν οὐ μόνον εἰς αὑτο τουτόὸ πληφρῥνελες, 
5 "»“ ΄Ὸ ρ΄» ΕῚ Ν δι δ' δὰ 

ἀλλὼ καὶ κακόν τι ἐμποιεῖ τοῖς ψυχαῖς. ἀλλὼ θαρρεῖν 
Χ Χ 7 3 Υ - 7 ᾿ 7 τε χρὴ καὶ φάναι τοὐμὸν σῶμο; θάπτειν, καὶ θάπτειν 116 

. Ὁ“ "ἷ 2 ὺ Ν 7 ς “- 7 

οὕτως, ὁπσπὼς ὧν σοί φίλον ῇ κοι ωλιστῶ ἡγῇ νομείμον 

εἰνοιί. 
ρον 9 ᾽ Ν »Ὁ Ν ὅς, δ Ε] 

ΟΑρ. ΠΧΝ. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς 
7 7 ς 7 ΥΩ ΓῚ ΠΑ [2 Ε] “-“ ς -“σ 

οἰκηρμνῶ τί ὡς λουσόμνενος, καὶ ὁ Κρίσων εἰπέτο αὑτῷ, ἡρνᾶς 
7 ͵7] “" »“. Χ 

δ᾽ ἐχέλευε περιμένειν. περιεμνένομεν οὖν πρὸς ἡμᾶς αὑτοὺς 

ἮὮ καόμενον] ἮἨδπο οττηδτα ἀθθθπηι8 "10 115 Δαρ. Ῥατὶβ, ΕΊουσ, Ρ] τ θυ5. 
καιόμενον. 1)οῖπάθ νοίί. βαϊίί, ὡς δεινὰ ἄττα πάσχοντος. 

ψα]ρο 

αἰρσηθ ζεγαΐ, ΦΡΎ6 {ογαΐ, ἀοίφραί. Τοῖτα καλλίστῳ χρίσαντες τὸ σῶμα καὶ στεφα- 
Ο. ἰχνι. ᾿Απολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμ.- 
προσθεν χρόνῳ οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, 
καὶ δὴ καὶ τότε κλαίων καὶ ἀγανακτῶν 

οὐδένα ὅντινα οὐ κατέκλασε. 
ὡς ἢ προτίθεται---κατορύττει)] δ εαθα 

ἐκφέρειν, κατορύττειν οἰ προτίθεσθαι 
8ιπΐ Πδ0 ἱπ Υ6 ῬΙΌΡΙΪᾶ. ν. Κιτοπη)δηη. 

46 Εππουῖῦ. Βοταδη. [1}0, τα, ὁ. 1. δ Ἅ, 
12. Μράϊυτῃ νϑεθαπη πα αυθιὴ οδβη- 
ἀαΐ, τεΐθυίυν Πὰὰ δά ἱρϑασλ Οὐ ομθιῃ 

τὰηααδηι ἔπ ποῦῖ5 ἀοιμίμμι, αὐ αἱ 505- 
οορίββθὲ ουσγᾶτα βαρυϊίαστα. Επτρ. ΑἹ- 
οοϑβί, ν. 378. υ0] Αἀπηθίυβ. τηρτγίθπι ΟὐἹ- 
(υγὰ5 ΡΔΙΎΓΘΙΩ ΤΏΟΙῚ ῬΓῸ 56 Τοιβδῃίθη. 

Β15 νϑυθὶβ σβρυθῃβπηαϊ : τοιγὰρ φυτεύων 

παῖδας οὐκέτ᾽ ἂν φθάνοις, οἱ γηροβοσκή- 
σουσι καὶ θανόντα σε περιστελοῦσι καὶ 
προθήσονται νεκρόν. Τιοχ Δἰϊοα ἂρ. 
Τεμλοβίμθη. ἴῃ ΝΜαοατί. Ρ. 1071. 1. τὸν 
ἀποθανόντα προτίθεσθαι ἔνδον, ὅπως ἂν 
βούληται. Ἰκιοίδη, ἀθ Τιποίι ᾧ 27. μετὰ 

ταῦτα δὲ λούσαντες αὐτὸν καὶ μύρῳ τῷ 

ΡΠαα. 

νώσαντες τοῖς ὡραίοις ἄνθεσι προτίθεν- 
Ταις- 

οὐ μόνον εἰς αὐτὸ τοῦτο] Νοι βοϊυτα 
αοα 14 ᾿ρβαῃι αἰἰϊπαί, 80. τὸ μὴ καλῶς 

λέγειν.---,Αἀ πλημμελές [1η16]], ἐστίν. - 
Νδιη αποὰ ϑομείθοτβ Μεϊδθίί, ρ. 4. 

πλημμελεῖ βουιθεπάπι σΟὨ]θοῖΐ, [ἃ ΓΘΥΤῚ 

Ρτορίθγθα πο ροίδβί, αυοᾶ νϑυθαῃι 1|- 
Ιυ ἀθ γϑϑιι8 ὈϑΌγρΡΑ ποῖ 50]61.---ΜῸΧ 

φάναι εϑὲ }εὑεγ. 
ΟΑΡ.ΊΧΨ, Ῥ. 1106. ἀνίστατο εἷς οἴ- 

κημά τι] Ἀ. 6. δι) εαὶξ φέ αὐὶϊξ τη. οιὐὶ- 
σπου φιοάαηι. Αὐϊβίορῃ. ΡΙαΐ, ν. 0689. 

ἐπὶ τὴν χύτραν τὴν τῆς ἀθάρης ἀνίστα- 
μαι. ΠΡ. Ηδφιδοιά. 59. ἀνίστασθαί 

σε χρὴ εἰς "Ἄργος. Ἦφο δοάθιῃ τηοθάο 
Θχρ]]οδπάα βϑ8ηΐ, 410 ἜΧρ Ἰουλη) 8. 6. 1. 
σϑυθὰ ἐπιχωριάζειν ᾿Αθήναζε. 1)6 νοῦ. 

οἴκημα υ8ι., α0 ἐ6. 51 ρ0}1}8 τ ἀϊβοϊοσιιι 
ῬΆΤΕ ΙΒ βοϊϑί ἀβαγραγὶ, ἃ αὐ ΡτῸ νὰ 

Β'ρ ]οσ τ ΙΟσογαι) Ταίϊ 06 νδτίδπη ἢ 8- 

Ὀθᾶϊ 5]:ρῃηϊβοδίοπθη, ν, δ δ οΚθηδυ. δὰ 
2.Ὰ 



186 ῬΙΑΤΟΝΙΞΒ 

͵ Ν - 7 τ ἾἙ οῳ 

διωλεγόμενοι περὶ τῶν εἰρημένων καὶ ἀνασκοποῦντες, τοτὲ 
. δ᾽ “ Ἢ “» -“, ὃ 7 “ ΝΑ - 

αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξιόντες, ὁσὴ ἡμῖν γεγονυῖα 
ἢ ἣν ΄ “ ν , 

εἰη, ἀτεγνῶς ἡγούμενοι, ὡσπερ πατρὸς στερηθέντες, διάξειν 
᾽ ᾿ Ν Π 7 2 Ἁ ἈΝ 2 τ δ ὧο το 

ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτ βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ ἠνεγθη 
Ε δὼ ἣ Ν 7 " Ν ᾽ “ ω Ν 

παρ αὑτὸν τὰ παιδία --τιδύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμνικροὶ 
ἴευ “ ἈΝ ’ "»ω᾿- "»᾿ 

ἦσαν, εἰς δὲ μέγας----καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο, 
53 Ὺ .} δ. ἰμ ΄Τ Ἂ δ ἈΝ ᾽ ,ὔ 

ἐκείνοις ἐναντίον τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐκιστεί- 
“ 3 ΄ Ν ε "Ὁ 

λᾶς ἅττα ἐβούλετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία 
Ε] Ἴ Νὰ 3. τ ἊΝ "" Ν᾿ μὰ “ Ὁ ὧν ᾽, 

ἀπιέναι ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ ἧκε παρ ἡμᾶς. καὶ ἦν ἤδη 
2 Ἁ Ἢ "ν 7 Ν 7 7 

ἐγγὺς ἡλίου δυσμῶν γρόνον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. 
5 Ἁ 7] 7] Ἶ 

ἐλθων δ᾽ ἐκαθέζετο λελουμένος, καὶ οὐ πόλλ᾽ ἄττα μετὰ 
ἴω 7 Ἂ ἂν ε ἴω “ ε Ψ Ν Ἁ 

φαῦτα διελέχθη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης καὶ στὰς 
3 ϑιΑ δὶ ϑιιῶν 7 2 3 7 7 " 

πὰρ αὑτὸν, ᾿Ὧ) Σωώκρωτες, ἔφη, οὐ κωτογνώσομναί γε σοῦ 
ἥ“ 7 “ 

ὁπὲρ ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτι μοι γαλεπαίνουσι καὶ 

ΟΑρ. ΤΧΥ. ὅπερ ἄλλων] ΒΘΚΚΚΟΤαΒ 6χ ΠΟΩΠῸ]] 5. Π1υ15 ἀεάϊ τῶν ἄλλων. Ῥτώ- 
βίαί νυ]σαίμπ), 

ΑτἸηηοη. 111. 4. οὐ Το ουν}}}. δά ΟΠ, 
Ρ- 587.---Ἰοιϊπάς Ρ]Θπῖτ5. ἀἰοὶ ροίοταΐ : 

περιεμένομεν οὖν τοτὲ μὲν πρὸς ἡμὰς αὐὖ- 
τοὺς δ.---τοτὲ δέ ----. ὅὃ:86α τοτὲ μέν ἀῃΐθ 

τοτὲ δέ οτοϊ( 5ο]εΐ, φαθιπδάτηοάυτη ὃ 

μέν διίθ ὃ δέ οὐ τὶ ΒοΊθσθ δα οδρΡ. τιν. 
Ἰηϊί, τηοπαΐπιιβ. ν. Ἡθιτηδηῃ. δὲ ΨΊΡΘΓ. 

Ρ- 768. εἰ Ηεἰπάοτί, δὰ Ἐ. ]. 
Β. δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς} ΟἿ. δὰ Αροὶ. 

ΘΟΟΥ. Ρ. 84. "Ὁ. 
καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφ. Θαὶ (αθα- 

ἰᾶτα ἀθ ἀϊραιηϊα βοοσαῦβ ρτὸ νϑῦὰ δ ιᾶ- 
θαδταμί, ογθά α]ϊ πηθηἀδοϊοσατη ρδίτοηὶ ; 

11 Βοο οἰΐατῃ ἴοοο δρυιϑὶ βυηῦ δὰ οδυβᾶπι 
βάδην ἀοίθπ ἀθιάατη. ἴπ ΠΟΤῚ ΠῚ ΠΌΠΊΘΙΟ 

6856 ΤΩΪΓΟΓ8Β. Θἰϊατη Βα ΠΏ ΠΠπ σίγα, Τὶ- 

Ὀ6γ, Ηϑιηβίθγμαβίαιη, σαὶ δὰ [Γμλιοίδῃ, 
Ηδίογοι. Τ.. τ. Ρ. 184. εἰ Ρτείαϊ. ρ. 
ΧΧΧΙΙΙ. 6Χ ΠΪΒ Ῥ]δίομπὶβ νου 18. ΟἸτΌτα 

6586 ἈΓΌΙ ΓΑ ΤΣ αἰγδτηα 18 ἀΧΟΥΘἢ, Χδη- 
{πῖρροπ οἱ ΜΙγγίοηθιῃ, τηᾶυϊΐο ϑα ρογβί- 

ἴθπι ΥἱΧῖ8β6, Αὰ αυᾶπὶ τοὶ σΟΙΠΡΙῸ- 

Ῥαηάδην 16 πος υὐϊίατ ἀγσυμηθηῖο, αἱ 

γυναῖκας ἀἰσαΐ Ρ6Γ τι0}68 ἀθθοτ8 Ἔχρὶ]ῖ- 
ΔΤ]. Θδπη) νἱτὶ ἀοοίββίτηΐ βοηϊεπίϊαπι 

20. ΙΖὰο. ἴπ Γι βοιϊοηῖθιιβ Αἰεϊοῖβ, πὶ 
αὰο ᾿ἰρτο ἰοΐδπι 1Π|ὰπὶ ἀθ ϑοογαίθ ἔδθα- 
Ιᾶτα αἰ] ροηεἰββίπιθ οχαμππανὶς οἱ ἀοο- 
15511:}}18. Δυσατηθητ 8 σοηζαΐανϊς, Ρ. 38. 
564. 1ἴὰ τράδγραϊί, αὐ ὁταϊ τὰ 511 ααϊ Θᾶπὶ 
πὰπο ἀείοδπαθηάδιη βαβοὶριδῖ. οσυϊί 

δαΐοπη Γλιζδοὶιβ οἰκείας γυναῖκας 6558 

ὉΠ ΪΏΟ τε 68 6 ἀοηιο εἰ ξαρεϊίϊα, ζε- 

ηιῖπαϑ ργορϊηηϊιαβ τοὶ ἀἰοηιοδίϊοαβΒ. Νατα 

ΡῬ]αϊομθιη, 81 πο 8 γο] υἰδϑθὲ ἱπιθ}] ]ρὶ, 
Β᾽ΤᾺ Ρ]ΠΟΙ το Υ ἔπῖδβα ἀϊοίασοτῃ τὰς γυναῖκας, 
ΟῚ τὰς οἰκείας γυναῖκας. βάθη ἴδτε 

τα ΟΠ] 8 Ἡ Θιβιογ  υδὶ1 βθηξθη απ ἰπ|- 
Ρυσπανὶ Ηδιπάοτῇ, δὰ ἢ, 1. 

οὐ καταγνώσομαί γε σοῦ] Νοϑβ: τον 
αἷν" ἰσεγὰθ ἰεΐν πιοῖιξ ἀἰδηκοπ (1 διαὶ 
ποὲ ἐπῖηκ 9 ἐπεθ). ἘσιθνΡὮγ, Ρ. ῷ. 
Β. οὐ γὰρ ἐκεῖνό γε καταγνώσομαι, ὡς 

σύ γε ἕτερον. Ἰ)επιοβί!ι. ἴῃ Μ|Ιά, ο, 3, οὐ 
γὰρ ἂν κατᾳγνοίην ὑμῶν οὐδενός. 
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»"»" 9 Ν ΕΣ »“᾿“ ι ͵, 7 ᾿ ͵͵ 

φατῶρωντοι, ἐπειδὰν αὐτοῖς παρωγγείλω πίνειν τὸ φαρμνα- 
᾽ 7 »“" 3 7ὔ Ν ᾽ μ᾽ Ἂ Ν Ε 

κὸν ἀνωγκοαζόντων των ἀργοντων. σέ ὃ ἐγω καὶ ἄλλως 
-“Ὁ7 7 7ὔ 

ἔγνωκα ἐν φούτῳ τῳ χρόνῳ γεννομοτατον καὶ πραοτατον καὶ 
᾽ ᾽ " “"Ἥ τ ὃ “Ὁ 3 Ψ΄ Ἁ δ᾿) 

αριστον ἄνδρο οντῶς τῶν πωπότε ὄευρο ἀφικομένων, κῶς δῆ 
“ ᾿ 5 δ ᾽ ᾽ Χ »- 7, Ν 

καὶ νῦν εὖ οἱὸ ὅτι οὐκ εμοί γωλεπῶνεις, γιγνώσκεις γὰρ 
Χ 9.4.3 3 Μεὸ. 7 “ “" “ Ν “ὩὉΔΟ 5 

φοὺυς αἰτίους, αλλ ἐκείνοις. γὺυν οὗν, οἶσθα γὰρ ἃ ἦλθον 
ΕῚ 7ὔ »Ὃ “7 Ἂ "Ἢ Φ φ.Ὃ Α͂ ἈἉ 

ἀγγέλλων, χαιρε τὲ καὶ πείρὼώ ὡς ρᾶστω Φερείν. τῶ 
5 »-ὦρ ἣ Ὁ“ ’΄ ,ὔ 3 ’ 

ἀνουγκοίοι. Καὶ αν δακρύσας μεταστρεῷῴομνενος ἀπήει. 
7 Ἂ ,ὔ 7ὔ Ἷ 

Καὶ ὁ Σωκράτης ἀναβλεψας πρὸς αὐτόν, Καὶ σύ, ἔφη, 
" -“ Ὁ " Ἂ -» 

χαῖρε, κωὶ ἡμεῖς ταῦτα ποιήσομεν. Καὶ ἄμα πρὸς ἡμᾶς, 
ε 3 -“ 7 Ξ ᾽) Χ Ν 7 Ν 

Ὡς ἀστεῖος, ξῷη. ὁ ἀνθρωπος: καὶ παρὼ πάντα μοι τὸν ; , 8 
͵7ὔ ὔ Ν ὥ 9. ἡ Ν τ 3 ὃ »Ὁ»»ἬἍ » 

χρονον προσῆει καὶ διελέγετο ἐγίοτε καὶ ἣν ἀνόρων λωστος» 
ΟΝ -» ε 7 3 Ἂ, ’ὔ ἡ ΕῚ 3 Ε ΝἍ “ 

κοί γὺυν ὡς γεννωίως με ἀποθῶκρύει. αλλ ἄγε δ΄, ω 
»οὌ᾿ Ν ἈΝ 

Κρίτων, πειθώμεθα αὐτῷ, καὶ ἐνεγκάτω τὶς τὸ φάρμιοικον, 

Καὶ ὁ 
3 δὰ ᾿ς Ὡ" 7 ἷ 7) 

Κρίσων, ᾿Αλλ᾽ οἶμαι, ἔφη, ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔτι ἥλιον 

Ε] ᾿ς ΕΣ Ν Ἃ ᾿ ς 2 

εἰ φετριπ τοῦ " εἰ δὲ (πῆ; τριψάτω Οο ἄνθρωπος. 

" ο''ΣΝ -“ὕμ " Χ "7 δεὸ Ψ Ν “ Ε Ν 

εἰν! ει Τοῖς ορεσί φῶς ουὐπὼ Οοεουκεγνοΐί. κοΐ ουὐρνῶ εγω 

Ἂν" " 7 3 Ν γιὸ 2 Ν » 
οἶδα καὶ ἄλλους πᾶνυ ὀψὲ πίνοντας, ἐπειδὰν παραγγελθῆ 

5" »᾿ .» Υ Ἂν ᾽ὔ "» 7 εἶ 

αὑτοῖς, δειπνήσαντάς τε καὶ πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξυγ- 
7 ἈΠ ΤᾺ ΝΣ “" «ὶ τ τι 6 “᾿ 3 ν. 

γενοίμενους Ὑ ἐνίους ὧν ὧν τυχωσιν ἐπιθυουντες. αλλ 

ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ] Ατίϊοα!ϊαπι σοα 4. Ὀ6π6 πιὰ] ρυς θα θυαηΐ, 

ἃ ἦλθον ἀγγέλλων] Ψ΄. ἀγγελῶν, αυοά αὐτὰ ΟΡ ΪΠι15 οοἀ 4. πηαΐανὶ. ΘΘη588 δϑί : 

ηιαϊϊα πιηίαη8 υϑηθνῖηι. ν. ἘΠΤΆΒ]. οἱ Ηεγιαᾶμη. δὰ Ευγρ. Μίδα. ν. 1034. ς0]]. 
Βογπθιηᾶηπ, δὰ Χθπορῃ. ἀπᾶθᾶ8. νι. 7, 17. 

ἀλλ᾽ ἄγε δή] Υ'. ἀλλά γε δή. 

ἐπὶ τοῖς ὄρεσι ὅ΄ῖο 101] ἔθσπιθ οσληθ8. ΔΨ α]ρο ἐν τοῖς ὄρεσι. 

- 

6. τῶν ἀρχόντων] [ἴπ|. τῶν ἕνδεκα. 
Ὁ. καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον] 

Βοϊοί ἴα παρά ἀ8 ἰξίιροτθ, θα να]ρὸ 
ῬΥΩβθη8 δὐυἱὶ απραηβ ἀϊσαπί, 50 0 1351Π|8 

ἈΒΌΤΡΑΙΙ. Χοπορῇ. Μοτη. τι. 1. 2. παρὰ 

τὴν ἐκείνου ἀρχήν, δῦ ἐἰιι8. ἐπιρονῖο, 

{0 ἐγπηροναπίθ. ϑθηβυβ 1 δὲ: με)" 

ἑἰοίοβ Πι05 {ὐϊοὶπία εἰἶε8, {1058 ἡπι ΘαΥ̓ΘΘΡ Ὁ 
ἐγαηϑοσῖ, ἤι6 ἐπυϊδονας ἐπίογἀπηιηνιο ηιο- 

οἰα σοπξαδιιϊαξιν. 

τριψάτω ὃ ἄνθρωπος} ὅ16. ἄνθρωπος 
ἴθσβ ἀθ Ποτηΐπθ νἱ]} δἱ οοπίθιηίο ἀϊοϊζασ : 

αἱ ἢἷο (8 τηϊηϊβίσο δὲ Δρραπίοσθ ππάθ- 
ΟἸΠΠΝΙΓΟΤΌΙΩ, δὲ ῬΔΌ]]Ο ροβὲ 46 οατηϊῆοσθ. 

Τογθραίυν ἀπΐοθια βϑιίηθη εἰσιΐς, αἰ 566- 

ΟἿΒ ΘΧΡΙΠΠΘτοίασ. ν. Ῥ]η. Ἡ, Ν. χχν. 
13, 

ε. καὶ ξυγγ.] Ἠδοίς. 5(ΟΡΙΙᾶ πα: οἱ 
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μηδὲν ἐπείγου" ἔτι γὰρ ἐγχωρεῖ. Καὶ ὁ Σωκράτης, Εἰκό- 
ΐ » οὰ Κ 7 μα ωὔωνν "“ - εἰ Ἀ 

τως Ὑ, ἐῴη, ὦ άρίτων, ἐκείνοι τέ ταυτῷ ποιουσιν, οὺς σὺ 

ἘΙΥ͂ 

ΑΒ ᾽) ἈΝ “ “ ΄, Π] λέγεις, οἴοντωι γὰρ κερδονεῖν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε 
πὸ δὰ..ἃ ᾽ ΄ "ΝᾺ Ν ὩΡ ΄, 

σαῦτα εἰκότως οὐ ποιήσω' οὐδὲν γὰρ οἶμωι κερδαίνειν 
3 7 “ 7 “ ΄ 2 ΄ὔ, 

ὀλίγον ὕστερον πιὼν ἄλλο γε ἢ γέλωτω οφλήσειν παρ᾿ 
3 -“ ᾽, -» “» Ν 7ὔ ᾽ Ν "} 

ἐμωυτῷ, γλιχόμενος τοῦ ζῆν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ὅτι 
" 2 ᾽ 7] 2} 7ὔ Ν Χ , 7 

ὄντος. ἀλλ ἴθι, ἔφη, πείθου καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

ὅλν. ΤΙΧΥ.. 
Ν 7 ε “ Ν «ς "“ 7 Ἁ Ν Ν 

παιδὶ πλησίον ἑστῶτι. καὶ ὁ παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν 

ἄς οὐδ 7 ᾽ ᾿ Π δ᾿ 
Καὶ ὁ Κρίτων ἀκοῦσας ἐνευσε τῷ 

ὰ Ν 

χρόνον διωτρίψος ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα δώσειν τὸ 
Ζ Ἵ 7 , 7] ἐν» ΤᾺ. Ἁ Ὁ 

Φαρρνουκον, ἐν κυλικε Φεροντὼ τετριμμένον. ἰδὼν δὲ ὁ 
7 Ν Μ “5 ᾽ τὰ ζ Ἁ Ν 

Σωκράτης τὸν ἀνύρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, σὺ γὰρ 
ἌΥ͂ ᾽ ΄ , γῇ. - ΠΟ " ᾽} Ἂ 

σούτων ἐπιστήμων, τί γρὴ ποιεῖν : Οὐδὲν ἀλλο, ἔφη, ἢ 
7 “27 “ 7 7 ᾽ -“ 7 ΞΖ 

σιοντοῖ περι ένῶι, ἐως ὧν σοὺ βάρος ἐν τοῖς σκελεσι γενήτοιί» 

Νὴ 

οὺς σὺ λέγεις) 81. ορίζηιο ΠΠὈτὶ ᾿η58. οατῃ δάϊί, Βᾶ5. 2. Ψάυΐρο ἃ σὺ λέγει. 

οἶμαι κερδαίνειν Τπ ΒΔ]. Βα ρογβοσιρίθπι δϑί κερδανεῖν. 

πείθου καὶ μὴ---Ἴ ΔΙϊααοί ΠἰὈγ1 πιθοῦ, οἰ μὴ ἄλλο ποίει. 

ΟΑΡ.ΤΧΨΝΙ. τὸν μέλλοντα δώσειν] Βᾶ5. 2. οἴ οοἀά. χφυϊάδηι διδόναι. 

ιϊάοηι ποΉ 1105 8ιι18 απλονὶδιι5 ροίϊέοϑ8. 
οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν] 1) 6 Βος 

Ἰπἢπηῖιλνὶ ρυ θη 18 ἀθὰ ν. δα Οὐϊίομ. Ρ. 

2. ο. ἀ6 τὸ ἴρϑὰ δυίθιη Απίοηιη. ἵν. 

47. ἰτθίαιθ (ὐλίακοι.--- Μοχ νευρὰ παρ᾽ 

ἐμαυτῷ π6 οἰϊοδᾶ 6586 Ραΐίθ68, Δα αἰίὰ απ 

111, 40 ἀοσυτγαί 5 ἀθἤηϊαϊαν βοπίθηζια 

ἵοσιαα! ὀφλεῖν γέλωτα, ηπδηιὶ σοῃπίαϊ 
βρη ἤοαγα τ δεν ἀοὑεν ν 6] αἰϊὲβ ν 6] εἰὶ. 

Τίδα 6 ΡΙΌρΡΘ πϑοθββϑασίατη διαί, αὖ δ᾽ ε- 

τϑίιν παρ᾽ ἐμαυτῷ ᾿ι. 6. απϊηιο γηδο. 0 

ἕλοίο τηδηϊξεϑίαι δῦ βθηςθη ἰατη 6556 

πᾶπο: ρμιεξο γη6 οἱοιέα μαϊίο μοϑὲ ὑὶνοη- 

αα πἰμὶ ἱμοεγαγὶ αἰλιια πϊδὲ ἰοὺ, τ γι ιὶ- 

ηιοὶ ἐμϑβὲ γἱαϊοιιῖι8 υἱάδαν. 

ΟΑνΡ. ΟΧΥῚ. εἶεν, ἔφη, ὦ β.1] Θυοάα 

ἩΠοΙμἀοτῆμ5 αἱΐ, εἶεν αὔϊνὶ8 Δ ΌΘΓΟ νυ] 

αὐυδπάδιῃ ρῥγοναπαὶ, ἰὰ μο58. αυ!άθι ν- 
Τὰ") 6886 αυὰ οὐποίδη!ο ΠΘΡΆΤΙΩΙΙΒ, 
ν. δὰ Ρ. θὅ. Α. ο. χιῖν. Ψ]άο]Ϊοθὶ μνῸ- 

ναπαὶ βὶρτ!βοαίλο ποι ᾿ρΡ5ὶ σόοι ἐπιθ 5, 

864 Ρῥτοχίτης Ροΐ5 βαπίθη τ νο] ἀΐβρα- 
τι οπἾ8 σοΟμνουβί δ, αὐ ἢ. 1, ΤΠΠουα5 
ἀρ Ἰιο σῷ ἀϊείαιη οϑὲ δὰ Ἐπί ρἤτοπ, 
Ρ- 8854. εϊπάθ ργωπταπίιν νουθᾶ 
σὺ γὰρ τούτων ἐπιστήμων, αυἷἱὰ τοὶ 
δᾶτῃ βθῃηΐοπίϊ Ρατίθη), 1:8 οα βᾶτῃ ἰπ- 

ἀϊοαί, ααᾶτα ἃἸαυϊὰ ἤθη ἀϊοϊίυτν, δα ϊξα 

Ρᾶγίίουα γάρ Ρῥτίὰβ δο]θπίὶ δηθῃ το, 
απ ἰρβᾶτα τοπὶ Ροβαοσαπί, 2 ΒΟ"), 
Αβρδηι. ν. 1077. ἐγὼ δ᾽, ἐποικτείρω γάρ, 

οὗ θυμώσομαι. ϑγταροϑ. Ρ. 175. 6. τὸν 
οὖν ᾿Αγάθωνα, τυγχάνειν γὰρ ἔσχατον 

κατακείμενον μόνον, δεῦρ᾽ ἔφη φάναι, 
Σώκρατες, παρ᾽ ἐμὲ κατάκεισο. ῬτοΟΥΒα8, 

αὐ πος Ἰοοο, 1014. Ρ. 304. ο. καὶ ἐγὼ 

εἶπον, εἶεν δή, ὦ ξένη, καλῶς γὰρ λέγει" 

τοιοῦτος ὧν ὁ Ἔρως τίνα χρείαν ἔχει τοῖς 
ἀνθρώποις ; 

Β. ἕως ἄν συν βάρος] Νᾳ 4υΐβ σοὺ ἴῃ 
σοι τὰζαπά αι ἃ τοῦ, ν. δὰ σηίοη, 

σι Χν,. 
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2) ᾿ " Ν [7] 9) δ ΡΝ 

ἔπειτα κατακεῖσθαι" καὶ οὕτως αὐτὸ ποιῆσει. Καὶ ἅμα 
Ε Ἁ 7 “ ᾽ὔ τ Ν “ἡ 

ὠρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει. καὶ ὃς λαβὼν καὶ μᾶλα 
ο͵ ὯΣ 9 7 3. ἘΣ 7 3 ὟΝ 7 7 

ἔλεως, ὦ Ἰὰγέκρατες, οὐδὲν τρέσως οὐδὲ διαφθείρας οὗτε 
"“" 7 ' 7 ρὼ Ψ Ε ᾽ Ὁ“ ἌΣ 

σοῦ γρωμόντος οὔτε τοῦ προσώπου, αλλ, ὡσπερ εἰώθει, ταυ- 
Ν ε ἴθ Ν Ν ᾽) 7ὕ Ἵ 7 εἶ 

ρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν ἀνθρωπον, ΤΙ λέγεις, ἔφή, σερὶ 
κω “ 7 δι ὌΝ) " 7 ᾽) “ 

σοῦυὸςε τοῦ πωρνῶτος πρὸς τὸ ὡποσπεισωΐ τινι: ἐἕεστιν, ἢ 
" -“ ᾽ κὰ Υ γ᾽ [γ ΕΣ 

οὐ ; Τοσοῦτον, ἐῷη, ὦ Σώκρατες, τρίβομνεν, σὸν οἰόρνεθο, 
΄ ΡΝ -“ 7 Ὡ»ἤ 3. ὦ ᾽ ΕΣ 7, 

μέτριον εἰνωι πιεῖν. Μανθάνω, ἢ δ᾽ ὃς: ἀλλ εὐγχεσθαι 
7 “ ο».ο ν Ν Χ Χ νῷ Ἁ 

γε ποῦ τοῖς θεοῖς εἕεστί τε καὶ χρή τὴν μετοίκησιν τῆν 
3 7 3 "Ὡ 3 "» 7 ε ᾿ τ Ὁ Χ "ὕ γ 

ἐνθένδε ἐκεῖσε εὐτυγή γενέσθαι" ἃ δὴ καὶ εἔγω εὐγορμυοι 
Υ̓ Ζ Ψ»» Ἃ 67) 9 Ἕ "“" 5 νὰ 

τε κῶὶ γένοιτο ταὺυτή. Καὶ; ρον εἰπὼν ταυτῶ ἐπισγορνε- 
Ν γι. ᾽ - νι 7 γε» Ἀ υε΄ δ ε 

γος κοί μῶλω εὐγχέρως καὶ εὐκόλως ἐξἕεσιε. καὶ ἥμων οἱ 
ΝΥ 7] ᾿ 2 ων ἘΝ “ 7ὔ Ἄ εὐ 

πολλοί τέως μὲν ἐπιείκὼς οἱοί τε ἡσᾶν κατεγειν τὸ ῥμνῆ 
7 ς Ἂ ἢ 7 Ἅ Ἂν 7 3 

δακρύειν, ὡς δὲ εἰθορθεν πινοντὰ τε καὶ πεπωκότο, οὐκετῖι, 
Ἐλλ᾽ 3 “ 3 “ βί Ν 3 3 πὸ Ν ἘΞ Χ δά 

Ω ἐμου γε αὐτου βίῳ καὶ ἀστακτί ἐγωώρει τῶ δακρυα, 
[γ 5» Ἁ τ 7 2 7 3 Ν Ν 

ωστε ἐγκαλυψάμενος ἀπεκλωίον ἐμαύυτον" οὐ γὰρ δὴ 
Ε] -ΨΞ τ ΧΝ Ν “ “» Τά “ 9 Ν ε Ων, 

ἐκεινὸν γε, ἀλλὼ τῆν ἐμναυτου τυχῆν, οἰου ἀνδρὸς ἐτοροῦ 

οὕτως αὐτὸ ποιήσει] Βᾶ5. 2. οἱ ϑίθρμδῃ. ποιήσεις. (ΟΘίοι ΠΠΡτὶ ποιήσει. ν. 

δΔηΠΟΐ, 

περὶ τοῦδε τοῦ πώματος] ΓΛὺτπ μαθοπί πόματος. ϑεὰ ν, δα ῬΠΠ1]ΘΌ. ἢ. 100. 

καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει] ““ αἶᾳιι6 ΐα, 
ἱπίθυ τη θυ] απ πη, Ρ61" 856 ἐρδιηι οβίοαν 

ογἱέ, αὐ πα]}ὰ 8411Δ το ορὰϑ 511. Ποιεῖνρ, 
αὖ Τιατῖπαπι ἔα ογ 6, 46 ργεϑοηἐιδιι5 τϑηιε- 
εἰϊὲ5 ροβίζαυτα ἂριιἃ 1οβοουϊάθσῃ ἱπηρτὶ- 
115. ΤΘΡΟΥΙΓ, ν. 6. 1. 9ὅ. ποιεῖ πρὸς 

'φάρμακα, υαἴοί αὐνονϑι8 σεποπα.᾽ Ἠοϊη- 

ἀου. 

καὶ μάλα ἵλεως5}] αὐἀὐηιοάιιην ἢιλἰαν 8. 
Ἐτθασθιβ θϑί καὶ μάλα 516 ροβίζαιη, υἱ 
καί νῖη) ἰηϊθπάθπαι παρθαί, Μοχ καὶ 
μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιε. 

ταυρηδὸν ὑποβλέψας] ἢ. 6. ἑογυο φαἰέιι 
ἐπέιθν8, 6} αὶβ ἐπὶ διμη οοιι 18. νὰ, ΥΥ͂γι- 
θη. Τυρὶβέ, Οὐ, ρ. 46. Ῥτοχιτηο τη) 
γϑυρογυτη βοπίθηςα ἰὸς δ : Ποοέμο ἀἰο 

ἤας γοΐξίοηο ἰἰϊδαγο αἰϊψιῖϊά αἰϊομὲ ἀ60 
μέτριον εἶναι π. ἢ. 6. 8αἐΐ5 6556. 
Ο. ἐπισχόμενος} αἰἰηιοίο οΥἱ ρουσιιίο, 

νἱ σου] τη6 61]. Νδι ἐπέχειν τινὶ πιεῖν 

ϑϑῇ ργεέρύογο, αὐἰηιουενα αἰϊοιιὶ μοξι, αὶ 

Ατὶϑί. ΝΡΌ. ν. 1385. 

κατέχειν τὸ μὴ δακρ.] υἱχ ποδὲβ ἐοηι- 
ῬΟΓΑΥΘ ρμοίογαηλ8, 40 Ἠλῖηιι5 ἰαογηιαν6- 

μῦν. ὅορῃ. Ῥμμοοί. ν. 8349. οὐ πολὺν 
χρόνον μ᾽ ἐπέσχον μή με ναυστολεῖν 
ταχύ. ν. Ἠοτπιαπη. δα ψΊροτυ. Ρ. 810 56. 

ἐγκαλυψάμενος] ο58 ραϊϊο ηιοο οὐτοὶ- 
Ὁ 6Ή.5. ν-. Του}. δά ΟἸατς. Ρ. 274. 

οἵου ἂνδρός] 1. 6. ὅτι τοιούτου. ν. δὰ 
Οπίοη. δ. τ, 

σ 
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5" , Εγ . δὲ ,7ὔ Ε κά Ε] “ Ε] ᾿ ἐστερημυένος εἰῆν. ὁ δὲ Κρίτων ἐτ’ πρότερος ἐμοῦ, ἐπειδὴ 
3 -7 » “ 7 Χ ΄ὔ 3 ΤῸ 7 οὐχ, οἷὸς τ᾽ ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, ἐξανέστη. ᾿Απολ- 
“δ δὲ Ὁ - γ᾽ 7ὕ 3 ἈΣΧΝ ᾿] ͵ὕ 

λόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἐμιπροσθεν γρόνῳ οὐδὲν ἐπαύετο δα- 
΄ ΝΝ ᾿ ᾿Ν ,ὕ 

χρύων, καὶ δὴ καὶ τότε ἀνωαβρυχησάμενος, κλαίων καὶ 
Ε] “Ἢ 9 ᾿ Ὁ“ -“- 

ἀγανωκτῶν, οὐδένα ὄντινω οὐ κατέκλασε τῶν παρόντων, 
΄ 3 “ 7 2 -“ ,ὔ π' ΕΣ - 

πλὴν γε αὐτου Σωκράτους. ἐκεῖνος δέ, Οἱἰα, εῷη, πόοιειτε, 
“ " 5 Ν " 
ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι οὐγ, ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς 

"Ὁ 5 ᾽ Ω Ἁ -»“ »-ὩἊ 

γυναῖκας ἀπέπερνψα, ἵνα μῆ τοιαῦτα πλημμελοῖεν. καὶ 
Ἂς 2 7 “ τ 3 7, εν “ 3 . Ὁ ΄7 

γὰρ ὡκήκοω, τι ἐν ευφημίῳ γρή τελευτῶν. ἀλλ ἡσυγχῶν 
" Ν -“ "“ο᾽΄ 

σε ἄγετε καὶ καρτερεῖτε. Καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἡσχιύν- 
ἐὰ 7 »᾿ 

θημὲν τε καὶ ἐπέσχομεν τοῦ δακρύειν. ὁ δὲ περιελθων, 
᾽ » Ρν 7 7 

ἐπειδή οἱ βαρύνεσθαι ἐφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος" 
6 Ν᾿ -ὰ 4 ς Ε ᾿ Χ ἰγ Ε] ᾽7ὔ 

ουτω γῶὼρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος. καὶ ἄρνα ἐφωπτόρνενος 
3 " Ὁ ς Ἢ ν. ᾿ 

αὐτοῦ οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμνωκπον, διαλιπὼν χρόνον ἐπε- 
’ Ν ὕὔ Ν Ν 7] " 7 7 

σκόπει τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κἄπειτα σφόδρα πιέσας 

κατέκλασε τῶν παρόντων] δὶς ΠΠὈΥὶ ΤΘΙΙΟΥΘΒ ἔῸΥΘ. ΟἸΠΠ65 ΡΓῸ σα ]ρ. κατέκλαυσε. 
νυ, ΔημηοΟί. 

Ῥ. οὐδένα ὕντινα οὐ κατέκλασε] Θυᾶτα 
σΟαϊο65. ορίϊπϊ σοπῆητηαπί ἸΘΟΙΙΟΠΘ ΠῚ 
κατέκλασε, ἃ ϑίορμαπο ρτὸ ναυϊρ. κατέ- 
κλαυσε ἀθ σοπ]εοΐαγα γτϑϑίϊαἴδτη, θδῃ- 
ἄδμι δἄ]ιναῖ θιϊαπν Ἰοα π6 πα] σοπϑαθίυαο, 
πΘαὰο τεοΐο περᾶν ΟΥ γίίοηρ. κατακλᾶν 
1ἰὰ ΒΙΠΡ]ΙΟΙ ΘΙ ἀβυγρατὶ, ῬΙΟΥΘῚΒ 510 

Ῥοβίζαιῃ δὲ ἐπικλᾶν Ῥ]υΐδγομ. 1. Ῥ6- 

γῖ0}. ο, 37. ἡ παροῦσα δυστυχία τῷ Πε- 
ρικλεῖ περὶ τὸν οἶκον, ὡς δίκην τινὰ δεδω- 
κότι τῆς ὑπεροψίας καὶ τῆς μεγαλαυχίας 
ἐκείνης, ἐπέκλασε τοὺς ᾿Αθηναίους. Υ]Ι, 

Το οπιοβίμθη. ο. 17. ὁρῶντες ἐπικλῷῶντα 

πολλοὺς καὶ ἀποθηλύνοντα τὸν Αἰσχίνην 
τῷ λόγῳ τούτῳ πρὸς οἶκτον. ἀΐηιιϑ κα- 
τακλᾶν ΔοΙΜ}]. Τ αἴ. ταα, 10, λῃστὴν μὲν 
καὶ Ἕλληνα καὶ φωνὴ κατέκλασε καὶ 

δέησις ἐμάλαξεν. ὉΔῚ ν, 92 0008. εἰ ἴῃ 
Λάάϊι. δά Ατἰἰδη, Ρ. 277. 106 οὐδένα 
δοᾶθπι οᾶϑα ροβίῖο, αι ἴῃ ῬΙΟΠΟΙΏΪΏΘ 

τοϊαϊνο νοτθαι οχὶρις, ν, Ποιά πη. δὰ 

γΊρου. Ρ. 709. 
οἵα ποιεῖτε] δδ5ὲ ἴοττωυϊα τηϊγαπέϊ8 δὲ 

᾿παϊρηιδητβ. ΕΠΙΠΥΡΙΣ. Ρ. 15. Ε. οἷα 
ποιεῖς, ὦ ἑταῖρε, ἀπ᾿ ἐλπίδος με κατα- 
βαλών. 

Ἑ. οὗτος ὁ δοὺς τὸ φΦ.}] δα νεῖ- 
μὰ ὕρίοπο δὰ Ατπδη. μ. 177. οἱ 
Ὑνγυοηραομῖο δά ΡῬιαΐ. ἀθ ὅεσ, Ναπι. 
γιηᾶ. Ρ. δ2. ρ]οββοιηᾶ 6586 νἱἀεπίιγ. 
Νοῆ ἀββθῃηῖοτ. Νὰ 5ΘΥΠῚῸ δα! 818 
1816 0 σ γα τα τϑρϑίϊ οπϑτὰ σὰ ρ6Γ- 
ΒΡ ουϊαἴ6 σΟΠ] πο ΠΣ) ΠῸΠ ἈΒΡΟΣΠδ[ΌΓ. 

Ουϊά, χαρά 15.158 οτα 5515 νουθὰ βῖς ΘΟ ]]0- 

οᾶτὶ οροτίαϊέ : καὶ ἅμα οὗτος ἐφαπτόμε- 
νος αὐτοῦ. 

διαλιπὼν χρ.} ἐπέεγηιΐ580 αἰΐψιιο ἐπξεῦ- 
ταϊίο βιυυϊπο υἱάεναι. Μοχ ὀλίγον 

χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη. ϊοϊίατ οἴαπὶ 
ΒΡ ]ἸΟἰ 6 διαλιπών. ν, Βακὶ, Ἐρϊβί, 
Οτϊ, Ρ. 178. 

" 
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" “" Ν ͵ Ε ᾽ ᾽ Ἂ ΡᾺ δ δ᾽ ᾽ Ἵ ᾿ 

αὐτοῦ τὸν πόδω ἤρετο, εἰ αἰσθάνοιτο᾽ ὁ ὃ οὐκ ἔφη. καὶ 
: Ν “ “Ξ Ν ΄ ὴ ἈΠ Χ Ὁ, ἄς Ὁ 
ῥετὼ τοῦτο αὖθις τὰς κνήμως" καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν 
ΕῚ 7 [ἡ Ὰ 7 Ἂ ͵7ὔ Ν 8 ᾿" 

ἐπεδείκνυτο, ὁτι ψύχοιτὸ τε καὶ πήγνυτο. καὶ αὐτὸς 
“ ΧΝ “ Ὡ 2 δὰ . “ 7] » 

πΤεΕΤΟ καὶ εἰπεν, ΟΤι, ἐπείθοῦν τρος Τῆ καρδίῳ γενήται 

»»-" ὔ 4. 1 Ὁ ͵ “ δό ᾽ “ Ἱ Ν 

αὑτω, τότε οἰγήσεται. ἤδη οὖν σγχεῦον τί αὐτου ἤν τῷ 
Χ Ν, Ψ Ν᾿ ὡ9 ζ ἥ τ 

περί τὸ ἤτρον Ψυχόμενα, καὶ ἐκκολυψάμενος, ενεκεκα- 
Ἂ ᾿ Ν -“ 3 7 " ΄ 

λυπτο γάρ, εἰπεν, ὃ δὴ τελευταῖον ἐφθέγξατο, Ὦ ἸΚρί- 
] -“, ὧν." 9 Ἁ 7 " 

των, ἐφη, τῳ ᾿Ασκληπιῷ οφειίλορμνεν ἀλεκτρυόνοι. ἀλλ 
7 Ν Νν ΄, ᾽ Ν -" ᾽ 3 

ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε. ᾿Αλλὰ ταῦτα, ἔφη, ἔσται, 
ἰν ΓᾺ Εν. 4 37) (ἀ -» ε] τ 

ὁ Κρίτων" ἀλλ ορου, εἰ τι ἄλλο λέγεις. Ταῦτα ἐρομνε- 
3 "“ 2. ἊΝ , 3 γι 3 2. Ψ " 

γου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο, αλλ ολίγον γρονον δια- 
Ν Χ ς 7 3 ᾿, ΑΣῬά Ν 

λιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄνθρωπος εἐξεκώλυψεν αὐτόν, καὶ 

ὃς τὰ ὀμματα ἔστησεν ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων ξυνέλαβε τὸ 
7 Ἀ Χ 3 ͵ὕ 

στόμα τε καὶ τοὺς οφθωλμιοῦύς. 

(αρ. ΟΧΝΙ]. Ἥδε ἡ τελευτή, ὦ ̓ Εχέκρατες, τοῦ 
ε ᾿ δ᾿ σῷ 2 7 2 7ὔ ἐν δ "“᾿, -» " -“ 7ὔ͵ 

ἑφαίρου ἡμῶν ἐγένετο, ἀνδρὸς, ὡς ἡρνεῖς φαῖμεν ἂν, τῶν τότε 

ἡμῖν ἐπεδείκνυτο] Βοά!]. αὶ. εἴ 4111: ροβὲ ἡμῖν Ἰπτογροπαηὶ αὐτοῖς. Μοχ αἰϊααοί 

1ῦτι Θχῃϊθθηΐ πηγνύοιτο, αυοά ϑίορ!ιδηι8 τθααϊγθθδί. 

ΟΑρ, ΤΧΨΊῚΙ. τῶν τότε ὧν ἐπειρ.] Ψεῖθα τῶν τότε οτηϊτἰ σοά. (ΟἹ 5]1η1Δη 8. 

Ῥ, 118. ἐπανιὼν οὕτως] πιαπιι αἀδοθη- 
θη. 1ὴ)6 πήγνυτο ορίδινο ν. Βαίίπι. 
Οταπῆτα. Απ}ρ]. ἔ, τ. Ρ. ὅ39. Βοβί. ἃ 79. 
δηηοί. 1, δ. 60]]. δΔηποί, δὰ ρΡ. 77. Β. 

αὐτὸς ἥπτετο] ἴρ86 ἰαηροθαΐ, Ροϑῖ- 
αυδᾶτη οοἴθγβ, 411 δἀδγδηΐ, οβίθπαοχαΐ, 

ὅτι ψύχοιτοκ Νοπ ορὺβ εϑὲέ Ἐοσυβίει 
σοχγθοίζοπο αὖθις. 

περὶ τὸ ἦτρον] Μίαδβ: ἦτρον, τὸν 
ὑπὸ τὸν ὀμφαλὸν τόπον, ᾿Αττικῶς" ὑπο- 

γάστριον, Ἑλληνικῶς. ΤΙχηδῸΒ : ἦτρον" 
ὃ μεταξὺ ὀμφαλοῦ τε καὶ αἰδοίου τόπος. 

ἐνεκεκάλυπτο γάρ] τἰξιι τηοτ]οπίϊαπι. 
ν. Χϑπορῇ. Ουὐτορ. νι. 7, 28. Τάν!αβ 
1ν. 12. ντῖτ, 9. Οἱ 16 οἷϊ ΤΔΟΥ8 ΠδυσδίΓ. 
ακίοη, (εβᾶγ. ο. 82. 

τῷ ᾿Ασκλ. ὁφ.] Ἑρταρὶθ ως 8016- 

Ῥαπί δηΐπὶ ἀστοί, τϑουρεγαία να]θία- 
αϊπ6, “βου ρῖο ᾿ππ πιο ]ᾶτα ρ]] απ, 1(6- 

46 δοογαίθβ ᾿ἱπάϊοαγα 1115 σϑυ 5 νο] υἱέ 
856 ΠΟ ἀθιῃΌ1η, 50] αἷ!5 ΘΟΥΡΟΥ}5 νἰποὰ- 

115, νθγᾶτη βδ]16 πὶ 6588. ΟΠ ΒΘΟΙ ΠῸΠῚ. 
ν. Ηανεγοδῖηρ. δα Τογ]]]ὰη, ΑΡοΪορ. 
40. Ρ. 880 54. 

εἴ τι ἄλλο λέγεις5] 5ὲ φιιϊὰ ρναΐίεγρα 
παῦδαβ, φιοί ηιϊιὶ γαπα65. 

τὰ ὄμματα ἔστησεν οοιἰὶ εἾι8 οὐνὶ- 
ΒΊΟΥ. ν΄. Ἰουν1}}. αα ΟΠαχῖί. Ρ. 404. 

ξυνέλαβε τ. στ. ουγηιργθ58ϊς 5. σ0η1- 
Ροϑιιῖξ ο5. νὶἱὰ, ΚΙτοΠπιηάπη, 46 Εαπεοτὶ- 

Ὀυ5 1. 6. Ρ. 45. εὖ Οαβϑδιροη. δὰ ϑαδί. 
Οεἴαν. 99. 

ΟΑΡ. ΤΠ ΧΥ͂ΙΙ. τῶν τότε ὧν ἐπειραθ. 
Ηδς νἱῖῖο ἰαθοτατα ΥὙΥ̓γ θη ῦδοῖ, εἴ 
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Ὁ ἃ ͵ὔ - τ Ν νΨ ΄ Ν 

ὧν ἐπειράθημεν ἀρίστου καὶ ἄλλως φρονιμνωτάώτου καὶ δι- 
΄ 

πκοιοτοῶτου. 

Ἠεοϊπάοτῇ, ἀοσυογαπί, φαοτγιπ 1116 τῶν 
πώποτε 5οτϊθοπάππηι σοοπϑαϊί, ἰἶο τοϊα πὴ 

Ἰοσυπὶ 5δἷο νοϊαϊί τϑῆποι: ἀνδρός, ὡς 
ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, πάντων, τότε ὧς ἐπει- 
ράθημεν, ἀρίστου καὶ ἄλλως φρονιμωτά- 
του καὶ δικαιοτάτου. (ΟΟἄϊοο65 πυ]] τη 

ΟΡΘπὶ δἤοσυπί. ἴηι ἰδιηθη τῶν τότε 
οχγαττξ, ἴθ αυϊθὰ85. νου ]8 ἀυὈἸ(α 1] Π ΟΠ 
Ροίοϑδί φυϊη σουταρίθ]α ἀο] του]. Ἐοτ- 

8586 βου θηάσπι οϑί ; ἀνδρός, ὡς φαῖμεν 
ἄν, τότε θ᾽, ὧς ἐπειράθημεν, ἀρίστου, καὶ 

ἄλλως φρ. υἱντὶ 6ἐ ἐϊνιηι, αι ΠΟΥ 6 Θέτι)", 
ορέϊηιὶ, τὰ φιοΐ ἴῃ 60 δαρον τὶ 8ιιηιμ8, οὐ 

ῬΕΥ ἰοίαηι εἰἕξάηι ργμαφη ἐἰδδὶηιὶ αἴφιι6 

:ιιδεϊδοιιαὶ, ΨΙάΘΙΙοθὲ τὰ ϑοσταίὶ [ογί- 

ἀπο οἱ σοηβίδηπίϊα, Παδιῃ ΘΧίΓΘηο ρΟίΙ5- 

Βδἰτηαμ νἱΐο θα ρογα ρΙΌθανουι, {0 α]- 
ἴὰΓ : πᾶτη ἄριστος ρτοῖραθ ἰογίθπι οἵ 

οοπϑβίδηϊθπι βρη ἤοαγα ποίματη δϑί : {τὶ- 
Ὀασηΐιγ οἰάθπι ρῥυαἀθπίια οἱ 10 8{{{1ὰ, 

απᾶβ νἱχτία!65. ΟΟἸ ΘΕ ῬΘΓ ΟἸὴ6. νἱΐ 

[θη ριι5. αΐθυβ νυ θβ αἱ Θδέ ἡηΐῃ 
ν᾽ ἀφαΐ 0881 ᾿πηδρίποτη αυδηάδιη νἱτία- 
ἴα πὶ 1ΠΆγατα. ΟἸηπίαιη, αυϊθ8. νἱῦ 88} ῖ- 
Θη Ἰββιπλ8 ἔμ ᾿πβισηῖβ, Ἰθσθπίθυ5 ΟὉ 
ΟΟυΪο5 μοηὶ ἡ Τίδημπθ καὶ ἄλλως τοῖοε- 
τν δά ργφρτθββυτ τότε θ᾽, αἱ Ρ. 116. ο. 
σὲ δ᾽ ἐγὼ καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν τούτῳ 
τῷ χρόνῳ γενναιότατον --- καὶ δὴ καὶ νῦν 

εὖ οἶδ᾽ ὅτι οὖκ ἐμοὶ χαλεπανεῖς. Ἐπί 
ταιηθ Οσ ἢθς οτηδπάαίίο ποθὶ5 ἐ15ρ}}- 

οϑαΐ, Ἰίδαμα νἱάθ, πθ ἰβίυα τῶν τότε 
δὺϊ ΡΤΟΥΒὰ5. ἀοΙΟΣῚ δὰΐ ἴῃ τῶν, δ] θοίο 
τότε, ταυΐατὶ ἀθθθαῖ. ΟΘυο [ὰοΐο ἄλλως 

ΤΘἔευτὶ οομηποἄθ ροίοτϊε δᾶ νϑυῦα ὧν 
ἐπειράθημεν 1. 6. οἷς συνεγενόμεθα. Χε- 

ΟΡ. Απαρᾶϑ. 1. 9, 1. Κῦρος μὲν οὕτως 
ἐτελεύτησεν, ἀνὴρ ὧν Περσῶν τῶν μετὰ 

Κῦρον τὸν ἀρχαῖον γενομένων βασιλικώ- 
τατός τε καὶ ἄρχειν ἀξιώτατος, ὡς παρὰ 
πάντων ὁμολογεῖται τῶν Κύρου δοκούν- 
τῶν ἐν πείρᾳ γενέσθαι. 

ΕῚΝ1 Ὁ, 

.-.- ι ««ι««ι τ τςτλεΡΠ).ι....΄΄.-....΄΄-΄Ἅἄ ..--..-ςς..  . 

ἘΧΟΙΡΈΒΑΤ ΔΑ. ἡ, ΨΑΠΡΥ, Δ.Μ-. 

ΠΕΡ ἊΙΟΝ ΟΟΥΉΤ, ἘΣΕΕῚΤῚ ΒΤΥΝΈΕΤ. 
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